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DE FRANÇA

reerits ermablement ter ros lector, ¡a ene atea un: m presenta
reproduim

EN CERCA DE LA PERSONA= EL PANIC DEL FRANC
PREU DE L'IDEAL
Rom llegeix eovint en la des«
cripci6 i judiel que de les ex-

No volgueu, amics, que l'ideal us sigui donat de franc, graés a dir, com una gràcia de caritat. L'ideal té una alta valor.
el comen espiritual, ha de tenir un alt preu.
L'ideal té un preu que s'anomena sacrifici. El sacrifici pren
3 múltiples. No sempre el sacrifici cruent es el mes doloni és tampoc sempre el Inés eficaç.
Hi ha sacrificis intima, quiets i silenciosos, que no prenen
oritats dramàtiques, que no tenen la compensació de la cent. Un hom pot sacrificar allò que té, i pot sacrificar la pos.
d'allò que no té i podria tenir. Qui presenti el sacrifici
t com rúnica forma de servir l'ideal, demostra tenir una
pc;05 primitiva i fisiológica da l'heroisme.
Quan convé, ha d'ésser pagat el preu de l'ideal amb l'espe,eré i el cor content, sense recança i sense regateig. No són
les ànimes deis homes i el sacrifici revesteix en cadastornes prZmies. L'orgullós que sacrifica el seu orgull; el
:onari o el dependent que viu del seu sou, i s'arrisca a perei que ha pujat fatigosament per en mateix, i s'exposa a
davallada que el torni al punt de partida: tota aquests horealitzen virilment un sacrifici noble.
No us en planyeu mai, amics. dels sacrificis necessaris. No
lea tema d'ostentació, ni caneó de ploralles. No convertiu el
cas persona/ en argument de relats èpics o de composielegíaques. Absteniu-vos de presumir. Absteniu-vos de geJ. El sacrifici amb ostentació es un reclarn. El sacrifici amb
ecs és una feblesa.
Qui tingui un ideal -que no demani que li sigui servit quan
ralgui a la taula parada. Que no demani que l'hi portin a casa
irectors d'un grup o els que tenen una representació públiSeria una equivocació el creure que es té dret a rebre l'ideal
pel fet d'haver votat dues o tres vegades i d'haver
t unes guantes quotes.
Tampoc cal exigir que l'ideal aparegui un dia tot d'una, seni cuit, corn el ros gall-d'indi nadalenc. En els dies mes rigede l'hivern cru, si guaiteu bé el raig de sol que entra a la
cambra, veureu flotar-hi els brins de l'ideal.
Un ideal gratuit o a preu baix seria una immoralitat, com
;23 immoralitat el descans sense treball, la rigiese sense
, el poder sense raó, la felicitat sense virtut i la glòria sense
Aquell qui volgués aconseguir un ideal per un no-res,
-aria que és indigne d'assolir-lo i de fruir-lo.

posimons de pintura t esoultu..
ra catalanes fa la nostra critica en els diaria, que tal artista
joy o no ha eixit encara de les
influknoies d'En Pera 1 d'En
Berenguera, que encera no ha
trobat la suya personalitat. Es
la caneó de sempre; da que hagueren de sentir-se els mateixos
Pera 1 Berenguera deu o vInt
/uva enrera. Ailó no vol pas
dir que la critica sigui caneonema, sine que més aviat els
nostre pintors 1 escultora pequen d'aquest mal adormidor.
La critica sol gaireb6 sempre
encertar en aguaste mena d'a-

cusacions
Horn dele quo el nostre pintor, el nostre Mustrador, el

nostre ornamentista, el nostre
escultor neixen, en efeete, mes
aviat de l'estiran' que l'obra
d'altres artistas fa brunsir en
la própie sensibilitat que no
pas d'un intim profund voler,

innat i

Hom imagina fhcilment el
futur artista en l'edat Infantfyola. natal de la mh del pare
1 de la mere, recorrent les exposicions j enliepolint-s'hi fina
a sentir vocació de pintor; hom
imagina aquella imaginacid tendrissima, colpida pels paisatges
d'En Gili 1 Rolg o d'En Rossinyol, o pels retrats femenina
d'En Canals o d'En Casas, o
b6 pela paisatges d'En Pasqual;
hom la imagina sentir-se per
Iota la vida una vocació rosalnyolesca o pasqualista noms
que perquè, en l'edat Irreflexiva i balba, aquella pintura l'En
Pesque] o d'En Rossinyol 11
plagud més que la d'En Bailes
o da d'En Mir.
Erillä de les fantasías imagli.
natives, en el terreny més ferm
1
de les constatacions, hom segueix presenciant un fenomen
CLAUSURA D'ENTITATS A de suggestid anäleg en eh pinCAPE MES I UN BANC
tors incipients, tant els que van
ARENYS DE MAR
MENYS
Dilluns passat, el delegat 9ns-rus- a Parle com els que es queden
ha comentat moit—no naces a caseta. La suggestió de les
tir. d'Areass de Mar clausura
decisió d'En Regäs
t.
grane firmes o de les Ilurs
cals
de
rentitat
recreativa
Cera(
Lla-venir el local que havia ocaimatges en les revistes, contiBanc Mercantil de les Arier:- veras i de la Unid Esportiva.
nua operant damunt de la sen. la famosa Rambla dels Estue.•
sibilitat, d'aquests domes que
cantonada. al carrer de la Calmhaurien d'ésser més aviat moe.. un gran café.
tora de sensibilitat. Aquell es
que el conegut propician i de
mor per captar les composiCulleretcs i manager de l'Hotel
cions o bé els tons mateixos,
mb no vol C7tat un café qualseexactes, de la paleta d'En Res:r.5 un cafè al well estil barcenoir, o el seu "emeombrament"
que, probaNement, no es dilede la pasta, o fina un vici un
gaIre del ven cstil parisenc o
detecte qualsevol que faisonä
seil estil marselles. Aplaudim;
(Le.
involuntàriament i potser con,JCM el nostre aplaudiment al
trariadament la personalitat
:Ga aplaudiment dels companys
L.‘ Z. 0 f.0.4d441de
d'En Renoir. Tal altre artista
u...," e o
•
en migra per assemblar-se a
comencem a tentr una quariCézanne. Picasso, Synave, Ott• i-,, rnsa de teashops clegants i
•
1mann.
Lotiron, etc.
és, sens dable, una heEn les nostres latituds, la
?citada la de crear un café de
facultat d'assimilació da molt
tradicional. amb miralls a les nagran, i per ¿tia?) sempre els arsal) seients (rus tot al voltant,
tistes surten amb la seva dèria
1.3
Iniics de Ilaut6...
..;
friomfant d'imitar l'Ido! pecuaquelles boles de llautó on tot
'
:
r
liar. El mateix Picasso ~en.itec del café es reflectia converea a triomfar a Parte hoi pinniniatura resplendent i xirola!
tant Toulouse - Lautreca tan
er en algun café de barriada engraciosos 1 destres com els
exIsteixen, aquestes boles. Però
•
autentico, tan ben assimilats
osas alls ja no van a trobar-les
que. segons la llegenda, els
en els temps de la meva
mar g ants aconseguiren fer-los
Van llar destinació era per a mi
pasear per originals del pintor
gritable misteri.
'
de "La Goulue".
,nurament val més que no m'enEs molt significatiu també,
tdeixi a cercar llurs reflexes daui aconduent a serioses refledemanant-los una envició que no
••
xinns. el cas d'un altre pintor
Xen donar. Altrament sospito que
EL MARQUES DE SENT
que no podia deseixir¡Tests vells cafés sobrevIvents a
-MENAT barceloni
se d'una falsa educada pictbVon ofensiva del bar i del cabaret,
Es MOri el senyor enarqué: de Sent- rica, fértil en banalitats i desSsies, com el; miralls, com el so
?tan, han de tenir un tel de menat, president de la U. M. N.
Din I hagi perdonat.
Sois en sentit rnatafäric i pols
311MariS que en virtnt de tal: denünstg it material.
LAJ 14.11d, U»; cies s'incoaren, el jutjat especial que
vindri En RestAs i ens oferiLstL
va ¿oler nomenat ha quedat sense efecgiel boles tetes d'acord amb la
te en tal: funcions, foro que en alPara tradició, però noves de trine.diJälidi-l*•!.9% •
guna de les esmentades causes rectsiqni,
laents cona una constellació celeste.
per part del ministeri fiscal, una restoés una cosa que està molt be.
coció per a la aovo practica d diliinshó ho est el fet que un café
ii162121113 kikl 11. *¡andes que tresnal Milenaria.
a iestallar-se sobre el local que
Ick 12 LAMA/112
1210.1%ltt!..24:4:, le •
'e ra: un banc. Quina lliçó. amics
• UN DISCURS D'EN SALA
•

1 de dictan La Política
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aittidti'es..rA
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Quan de temps fa qul els bancs
ten els cafés per desallotjares Unes cèntric: cinc anys. quaasys? 1 ja veieu: ara tenim el gust
stir al comenearnent d'una controica tan fàcil COM afortunada;
es el cafè el que cuita a ocupar
t'es que li ha abandonat el banc,
manera incruenta... Quina
rneus! Com sbn efimeres totes
2ns! ons massa räpides. totes les
es massa improvisades I
Carlee Soldevaa

L IDER DELS FEIXISTES
DENTS DE TOR1 GREUFERIT PELS FEIXISTES
OFICIALS
1. 13. — El reptil For'idee dele feixistes chutde Torf, ha Wat /reabra per temiste* pf.
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LA INSPECCIO A L'AIUNTAMENT
El fulge especial senil«. Celesti
encarregat den fendre en ele SUMOtia roe ‚'malen-eisen en mèrits de de.
',Uncir, que rebé lo «mis:id investigadora de rAjtontament en el: dilerenta concerts d'arrendament, ha declaras candis el primer dels sumario 1114.
tnuits refrrent a volateria, cara 1 oso,
gente que del ~tele er, dedneirri top
reeponeabiltice, sub tot 1 hever.ss ud.
lidue per La repreuntacid de Mese
decid de Venedors dele Mercase de
Barcelona el procuran:41 di emir swe
pleau eme figuraren ~Wats en el
roch.

ceo sleed ps a•

mama si. Ab

El peerident governalin de la Masacomunitat visitä el "Circulo del Ejército y la Armada", d'aquesta cintas.
Un diari de Madrid ddna el segient
extracte del discurs que id pronuncia:
"El senior Sala contestó agradeciendo las frases del presidente del
Circulo y aludió a una conferencia que
di6 en el mismo local hace dos
donde adató como único remedio para
loa males qua aquejaban al Gobierno
de la nación el advenimiento al Poder
de loe elementos militares. "Celebrodijo—haber acertado en mis pronósticos." Y aludiendo después • determinada. sectores palidece, a »lenes 5ach6 de hacer política andamiada y
intimida», staal6 lo parad/dios que
resala que eme MIMOS meterse ateo» al Ejercito ea °mimo, y ea
etnia, al ver meausdie sus labre»,
anden a Capita:da general para adular
los kuge unidos de la aseik.•

•nganys, patir •llenaloeament
pels èxits de la pintura dele

camarades; observar-la cenetantment, espiar-la se0841 treva
per aorprendre'n el seeret, 1,
tot d'una, exultar sorollosament
en plena exhibio16 de pinturas,
1 oriclar als guatee punts cardinals el set' "Eurekal"; Ab,
els murriotal Ve't cci com s'ho
fan; ja ho tino, I. en afecte, des
d'aquell moment l'home trlomfä 1 produf, entre Nonell 1 Canses, uns estimable pintura que
ha situat el pintor en lloo superior.
86n molts els pintora catelaos que a Barcelona 1 a Parle
van auf a la cacera de la prbpie personalitat, visitan! cautelosamenot "salons" I exposiclon!), vigilant traiderament
vo4uol6 d'aquest o d'aquell artista, acostant-se felinament a
l'obre, a un anlimetre da la
tela, per sorprendre'n tigrest'ament la manera de fer, el
"quid" täenie d'aquella espiritualitat; a fi de poder oferir
aviat iguale, bolles Imitaelons,
el més perfectas possible, d'aqueala tècnica, i alai, per refine, arrossegar quelcom de la

espiritualltat aliene.
Hom digné un dl e mott auto-

ritzadament, que la imitaele no

es pas un detecte, sino una ne- .
cessitat. En art, sobretot,
gil potser no pugui considerarse Iluire d'inCluincies. Fina es
pot recontibter que en l'aprenentatge de l'ofici del pintor o
de l'escultor hi ha un feliç,
mes o menys Iang, periodo d'influir-notes estimulante i gules en
la treballa de la personalitat. I
alzó den pasear també en l'aprenentatge de les altres arta.
L'art en el match. la tècnica
apresa, As una deu infinita de
fruiclons. Hl ha, per exemple,
l'ara de beure alcohol o Van
del *bel canto", dele quita lieta
no en podrtt fruir, 1, per iani,
malmetrà una bona part de la
vida magnifica que Den ens ha
donat, si per cae no en sap
treure partit, si per cas no gap,
per exemple, beure el conga°
'amb apoiatura", o no sap cantar el "Che faro s'eriza Euridice...", com aquell qua beu "perfeetament" un glop de conyac.
Paró tot aticó sdn vuit 1 nous

i cartas que no lliguen, parqué
4s palpable que volern parlar,

TIC pas de renegar en absolut
de les influbnoies, sind de no
adorar-les exclusivament durant
tota la vida; de trobar la manera de deseixir-se del bell pestitxisme; de no complaure's en
la reixida d'imitada d'un altre
artista, encara que sigui un
mestre, o un artista preferit.
Perquè aquests san només que
passatemps en /a terra on hom
pasea el temps, on tothom pa g
f ien categories hi-aseltmp;
eón categories de desvagat, valors d'Impersonalitat.

En la terna on els artistas

passen el temps, o hi maten les
hores, aviat es forma el sistema d'admiracions, d'apreciacions, d'evolucions que li cal,
sistema idäntie al de les altres
terres d'art viu i creador: l'un
Is un perfecte, ordenadfssim 1
practiquissim sistema de matar les hores; l'altre ds auf
onateix un sistema precfs de vivificar-lee. Cal, per?), estar ben
al corrent de la valor pertectiva d'ambdós sistemes i no

En

Carles Jordä,

ex-alcalde de Barcelona,

exilat

Avul sud cifp a la clutat tle
Casp, a complir la pena d'exili
q ue li ha estat imposada pel
governador civil general Loalada, el nostre ter amis, lesalcalde de Barcelona. .enyor
Carlee Jordä.
El senyor Jordä, que t6 la
reeidéneia habitual a Pont de
Molina (Ah Empordii), hacia
arribat a Barcelona dimarte
pasea& per resoldre Itere partionlare. A les tres de la matinada de dIrneoree uns agente
de pollo» acudiren a casa d'u.
na germana seca, deixant-11
Vordre de pastar per la dele.
guld de poltoia. ANA se 11 °ominio un °fiel* del general
Loanda pel qual ii It bis as.
hor que »HM pelillo» la ea-

arrepeniar-le mases längiiida4
ment en la voluptat del sis-

tema paula; mil no reoloure4
s'ht 1- cal, sobretot, no deseonfíixer la glória t el poder temible de l'altre riétema.
DI conyao 1 aquella aria de
l'Orfeu, de Oduck, eón coses he«
nes, i minore encare si se saben gustar com cal. Persa no
anessim pas a fer-nes la illuei6 que aquell conyac el fabricirem nosaltres parqué llavero papi amb els nostree diners, ni imaginitealm que aquel!
"Che faro senas Euridice"... le
obra riostra perquä niel galanament del nostre gargamwildl
Avui die l'art catete este molt
alt encara; poseetz força 1 robustas valore tècniques, sobretot forte valora d'assimilacie,
que de valora täcniques pote»
encara en posseeix mes Castilla
Valénela. Peyó, ate mateig
de valora artIstiqUes original)
en posseim molt peques, 1
da dia menys. Aquestes valora
que, pel damunt, de les valore
tècniques, taren la supremaela
de l'art catelä entre els pobles
ibbrics 1 que anaven a fer-li un
lloo en el men de les arte, un
nom a Europa, sera valore essencials que les noves generacions no semblen pae sa-ben
copear i que alguns artistes
madura, de gran personalitat,
sembten negligir.
L'artista catalä desaprän la
vista directa i s'abandona a tes
suggestions alienes i altres
soluciona Mella; persegueix el
client emb mes afany del que
Ii caldria per perseguir la cornprensió personal i ingänua (no
pas ingenuista) del alón; rebutja la critica 1 menysprea
l'estètica. La consequbncia le un
afebliment de da valor essencial
de l'art catea, un aprimament
de la nostra pintura, una monoten» dele teme, un afeas.
gulment deis aficlonate 1 un
predomini dels traçuts.
Això de per anar tirant
cävolament 1 per a no adonarse de la ruina que s'acostaria
si de cas ninge sacsegés les
consciéncies i advertís que
mentrestant el nado fa via.
No hl creguem pas maese en
alió de la cerca de la personalitat i de la neceseitat tan gran,
tan gran!, de les influbncles.
Malaventurat el que es trotan en
aquest joc de la pu-put de la

cerca de la personalitat; malaventurat aquell que je de petft no l'ha pressentida, no alta

trobat alguna vegada culpable
d'heterodbxia o d'inadaptabili
ma/aventurat d'aque/1 que-ta;
ha triomfat aviat com un petit
Goya o un quasi Dagas. Malaventurat tambd aquell que. a
cada moment en diferent ruta,
es creu sempre camtnant pel
bon cansí.
La personalitat hom no l'ha
pes de cercar. El que ha do cercar da l'art de manifestar-la.
SI, en començar, no la sent Ja
sobreixir i rebentar de sí mateix, val més que no s'hi posi,
que no cerqui; perqub tot el
que tarta, fina a posar cabells
bienes, no serä altra cosa que
cercar la Perduda; i de gent
que cerquen la Perduda ja n'hi
ha matan escalfant cadires als
"Casinos artlstics" de Barca.
lona.

•••n•nn•nn

•riviait •meagacion
illusori, temporal, f un perfil
/111114.
En un espai relätivament cu'rt, constant.
La segona Causa de la be»
do temps, els canvis han mes
(0.1 imp etre,

que dobiat. Fa quatre mesos, xa del freno, la la política mire
la Mur a esterlina valia 50 terior del Bloc Nacional,
franca, 1 un dólar valia (lotee Aquesta política no As pas dos
frenes. Avul la 'Dura val mes lenta en si mateixa . Ea detenta
de cent trance i el dólar mes de porque a'ha realitzat mases
Això vol dir que ta Land. Si del que es tracta, cona
persona que comprä abans d'a- voldria Rerriot, d'entendre's
quella data cent mil pessetas amb Alemanya, aquesta aproxide franca, avul només en té mació s'havia de realitzar
quan a Alemanya hi hacia un
einquanta mil.
N1 hä un plinto evident a tot gran corrent franobfil. Si dat
França ocob el frene. però al q ue es tracto, com sestil ei
meu entadre As exagerat. be Bloc, te d'ocupar la Abur, s'hae
sent a dir constantment que via de fer a cop calent 1 oro.
filant el sentimentalisme, que
aquí paseara el que ha passet
desaparegut, del
Alemanya, per() s'ablide que avui ja ha
Frenes da un pide completa- dret, de la justicia 1 de la civia,
ment diferent d'Alemanya . El litzaci6. No s'ha fet ni una co-.
tramó, sempre que li han tocat sa ni l'altre, i avui Alemanya
Ja butzaca ha reaccionat (runa is per a Frenen un problema
mulera violenta t ha sabut tor- infinitament mes dificil que no
nar enrera dele errors politice. era en eis anys anterior, a
La baixa del freno es deu pri- 1014. Si no hi ha guerra Ja
mer a una causa económica i avui, Es perquè els soldats que
l'haur i en de fer no la Glen
derrita a una causa politice.
La causa económica es la in- fer.
En aqueo'. punt 11f. Piia
%ció clandestMa que hi ha a
Franca. Aquesta intlació es de- també fa marza enrera. 1 la
guda sis anomenats Bons da la preve del quo diem eón e!: trea
Defensa Nacional, alzó As, al baila do la Comisaba d experto.
deute interior no consolidat. Els traben d'aquestaaCMamaAquest dimite puja a 75 mil mi- sid són un e y it per
tions de frenos. El Tetesr fren- nys, la miel en sortirà reforma-4
as, durant ele anys 1920, 1921, da considere: Iement, tant des
1920 1 1923, ha fot front als del punt da vtsta (Dpto.:ataja
serie compromisos m a n11 e- mara del punt de vista interiorter
vant diners. Ha pretera. aquest El renten-ainrk s'aguanita
la contian:a que produaixeri ole
sistema al dele Impostoe.
da vegada que ella trobat en la tretralls dols experta. Jo rdimaie
neclessitat de tenle numerari, sino el dnio q que aquea t a tre.c•
ha derrranat als eiutedans la balls haa nroduir als pauva adhes16 a un emprästlt. triotes de Franca, perb no e.
Ara es troba que hi ha collo- veu altea sortida. La realitak
cate a Freno '75 minare de ha demostrat aquesta para,
frenos en forma de bons de doxa: que nomle una Alema,
rica i torta »2
venciment curt, ele quals el aya floreixent,
roa- complir. les obligado» de ni,.
lidgen_ yeseen ear _ffiSalseent
kg
mear a la finestreta d'un sano /emanya vences. El dilema
per el seu reemborsament. Du- aquestt o cobrar amb una Al e -e
rant aquest temps Franca no rnanya peritlosa 1 potent,
ha consolidat el seu deute, aleó deixar de cobrar amb una Ale.
6s, no ha convertit aquest pa,. manya empobrida. Aquest
par en deute perpetu, el qual, 81 - ma correspon a aquest sltre:
136 Imposa a l'Estat l'obligacid 'reducció de fronteros
de pagar-ne interès, no com- 1 atea del frene, o enfort1ment
porta el reemborsament del ca- militar de Franca i balsa dar
rana.
pital.
I aquest As el cut de sao
Aquesta enorme paperassa
*dele diferente emprèstits, obli- qub hem arribat.
Josep
ga a Frenes a tarar una eircu-

latió de bitllets Imponent i de
fabricar-ne de nous, 1 aixb tant

per fer front als Interesaos
dele Bons de la Defensa rom
per prevenir-ne el sen reemborsament- A mds a més, és un
fet que malgrat l'enormitat
dels empróstits interiors, el
Tresor no pot donar l'abast amb
aquest Ingrés a les naves necessitats. En aquesta moments,
per exemple, el Tresor francas
td dificultats de numeran
La elan de l'economia püb11'ea francesa d'avui, la causa
material de la baixa del freno,
de la Inflada dissimulada que
hl ha pel procediment dels
Bons de la Defensa Nacional.
La creatió d'aquests Bone da
la conse qnänc l a d'una previsid
que no s'ha realitzat. A Vivinea s'ha cregut sempre que Alemanya pagarla. E fundant-se

en aquesta hipbtest, els franceses han dit; per esperar ele

pagaments de les reparacions
val més mantlevar que no
pan carregar els contribuents
d'impostoa. I ala& 5 res mita
Joan liaos
que ale, ha fet l'Estat. Per?)
observi's que si le, hipbte gi que
ne Ii ordenava que s'hi tras- pastaren ti raonament falla. la
lladés dintre les quaranta vuit conetruccid se'n va per terna.
aixti ds el que ha releed. Alehores següents.
Ahir el nostre amie an h a manya no ha pagat I equeet fet
Pont de Molina a prendre co- ha convertit la ~Oca
económica francesa CM e
miat de la seva familia, 1 avut
començarà de complir la pena /murta pogut desee magnifica
el no hegues easeat d'Aesee
que li ha estat imposada.
En Carlea Jordä hacia estat temporal 1 per un oert temps,
diputa/ provincial per Figuo- en la font de lea dificultate
res, regidor de Barcelona i pri- d'avui.
mer tinent 'd'alcalde. Durant
Freno alta adonat d'això
tot l'estiu de 1920 ocupä l'Al- una mloa tard, perb avui la es
caldia, per absänele de N'An- fa mana enrera. Mul l'Estat
tont Martínez Domingo. Amb francès no eenstrueir la saya
una delicadesa 1 un eaperit de política económiea en el fet
clutadania exemplars, Mal*, el eonjectural del pagament de les
cärreo abans d'acabar el ternps mencione . El que feren els
paf qua) era alega.
EE. UU. I Anglaterra ImmedteLa nostra mejor cordialitat tament despees de la guerra, el
l'acompanya,
que féu NIttl en el tema, del
seta segon minIsterb, aleó 1h,
ELS TRENS RAPIDS DI LON, no comptar amb les raparaes ven oblint a fer-bo
DRES A ESCOCIA PORTARAN °Irme,
V. Polneare. —EmmatIleveul
SALO-CINEMA
•
—deis te gent fa doe an.
Londres, t3.—Ele trena rh- --Campen ele impostes1
pida de Londres a Embola se. 'din ira tothom. 1 ale es el que
taran dotats, d'avui enclavan; l'ha Mol«, flealment. a fer
- eirlont
d'un vagó iald-eineMa.
El ràpid dablr remoleh per • Els Impela» cén. eertansent,
ribera regada 411 reed-elnum 4.1astes per a la ve soonts-

permessbneta s barateas
es II aplicara la pe p a d'azru, A ge m'ojea& una polenta latirasmenyalaal-U cola a laso de prelada per leonas Talandeb.
reeldbarsti ea data' de Ce»u

LA SOCIETAT DE NAGIONS
Ginebra, 13.—EI Consell de
la Societat de Nacions ha adopa
tat per unanimitat l'informe
deis Itetrats, sobre la interpre.
tació de certs articles del Pacte,
;PU; tius al conflicte
amb motiu do l'assumpta da
Corta.
L'informe declara que coz',
respon al Consell decidir sobre
l'oportunitat de recomanar el
manteniment o la cessació de
les mesures coercitives.
Solament els delegats de Sub./
cia i Uruguai han tet algunas

reserves.
El representant d'Espanya ha
deolarat que s'adhereix sense
reserves a les conclusions de
nf orm e.
El senyor Salandra ha renuna
dat te formullar cap reserva, car

ha dit que Italia es considera
ad/ crida lleialme r t al Pa:te dai
la Societat de Nacions. — Ha-4
vas.
Ginebra. 13.—La Societat de
Nacions ignora en al:lacia—a
projecte que s'atribueix a in4
formacions estrangeres al Govern italia de fer garantir la
independènc ia temporal del Vatiró per da Societat de Nacions.
—Hayas.
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resoldre sobre la liquidació de
la Societat.
Per al cas que no hi llagues
SOCIETAT ESPANYOLA DE nombre suficient d'accions per
celebrar la dita junta, es conCAUCES ALAMBRADES, S. A.
voca des 'd'ara a junta general
No havent concorregut nom- extraordinaria de segona conbre suficient d'accions per tal vocatòria, all propi domicili sode celebrar la junta general cial], per al dimano, dia 15 del
ordinäria de primera convoca- mateix mes d'abril, a 16 hores,
toria, y d'acord amb l'article 18 advertint-se que, d'acord amb
dels Estatuts, es convoca junta l'article 15 dels Estatuts, seran
general ordinària de segona vhlids i obligatorio els acords
convocatòria per al dimarts, que es prenguin, qualsevol que
dia 15 del pròxim mes d'abril, sigui el nombre craccionistes
al domicili social, plaça de Me- presents.
dinaceli, núm. 5, pral., acherEis tenedors de cinc ò més
tint-se que seran vàlids i obli- accions de la Societat podran
gatoria els acords que es pren- depositarles i recollir la pap•guin, qualsevcd que sigui el reta d'entrada a la junta en la
nombre de senyors accionistes forma que es determina alls Esque concorrin a la dita junta.
tatuts.
Els tenedors de cinc o més
Barcelona, 12 de marc de
accions de la Societat podran 1924. - El nresident, Kendall
dipositar-les i recollir la pape- Park.
reta d'entrada a la junta en la
forma que es determina als Estatuts.
024.
Barcelona, 8 - de
: RICALT 1 SUBEN
-El president, )(ondea' Park.

Anuncis Oficials

»IX» ALAWBRADEB S. A.

Vidrieres d'art : Esmaltats al foe sobre vidrie 1 cristal' 1 Vldres t er53lalls plana I corbata : Baldoses, Boldoseles. granas, blselan 1 nurans
Casanova. $2. entre Corta 1 septuvocra

98 ß 39
28 • 29
29 " 30
• 5 a 39

aleue per 190 Si. Ilinb 908 asuman carro opa.)

VAGONS ARRIBATS
MITACIO DEL NORD
13 de bita: 12 de fuina; 4 d'oren.

Erracto U. e. st.
35 de blat: 3 de ferina: 4 da MIN.
da; 6 d'Ordl.

Informad° de la Casa
J. Esulds
Adobes
Superfosfat d'os 18/2o ficid fosföric i 1/2 per zoo nitrbgen, 15 pes-

Sofre terrbs, els foo quilos, 29.
sofre can6. els 100 quilos, 4,,•
Lis adoba nitiogenale van en augtrent

setes.

Superfosfat de calç 18/20 per loo
Productos d'Explotad,' del
itcM fosföric soluble, 12'50.
Superfosfat de calç z6118 per loo
Sud d'Espanya
äcid fosföric soluble, 12'50.
Urdes Almeria i Granada
Superfosfat de calç 13/15 per zoo
&cid fosfbric soluble, 975
De lt al 29 de febrer proppassat
Sulfat d'amoniac 20 /21 per roo aquesta Cornpanyia porta un aug-•
nitrtbgen, 6o.
znent en la recaptació de 16.56265
Nitrat de sosa 15/z6 per zoo ni- pessetes, vista la mateixa en les estibgen, 42.
mentades dates de l'any
Sulfat potassa 90/92 per zoo equiDe de gener al 29 de febrer
valent a 49/3o potassa pura, se.
proppassat parta un total d'augment
Cenit- de potassa 8o/85 per zoo en la recaptació, de 223.745'26 pesaiguivalent a 50/51 potassa pura, 33 sesee, vista la mateixa en les mimenMateria orgànica cbrnea natural, tades dates de l'any s 923.
10/11 niträgen i 3 1 3 àcid fosfbriVu%ina "Sud Jordi, 8/so per
.,140 niefOgeo,
%data "Sant ordi", Eso.
eh so quibgraau.
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BITLLETS

ninf de la Universitat.
Franceses, 34 per zoo.
Anglesos, 31'40 pessetes.
Italiano, 3368 per loa
Belgues, 28 per roo.
Suissos, 133 per Pso.
Portugueses, 0. 22 pessetes.
Austríaco,

Obsequi de
la Societat

"Nestli"

Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca, 1'38 pessetes.
Romania, 3'50 per seo.
Turquia, 3'5o pessetes.
Estats Units, 7'7ii pessetes.
Canadä, 7'60 pessetes.
Argentina, 165 pessetes..
Uruguaie, 6 pesseten
Xilena, 072 pessetes.
Brasilers, 0'75 pessetes.
Boliviana, lle peuetea.
Peruana, 28 peasetee.
Pararais, ere aclama.

Monee" 3 posaos.
Merlas, 33 per leo.
114111M. 3 5O Palmes. •
FOBB80. 31, Pame»
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Contra remesa de 25 eti.
quetes blanques de len que
van enganxades en el pot
de la Farina Ladeada Neo.
Ud, es regalara una pm,
cio9a nina i un bem nemerat per al sorteig d'una
nina de gran tamany.
Aquest sorteig s'efectua
entre cada cent partia,
piante.
Les etiquetes poden ere
sentar-se a les oficina to
SOCIETAT NESTLE, Gris
ha L ayetana, 41, Bares
lona.
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des de ccnstrucciti

GELATINA

gall?na a.
ra 1Aldtede
ment poderús per a persones
delicados. E. MartIgnole, Eszudellers, 10.

quer

dem,

COSO

de e
L
dat
Ilav;
LA

p•
vers
de
mor
E
Ban
qua
tot

fino
teta
en
U
de

Casimir Vic'
Despatx: Tallers,
Telefon A.
Melca: Carrer Benavul
prop de la Travessera

pie:

El -

Sana)

BARCELONA

der

re,
lar

••••nn•••1

pro

A través
del
guant

Inc
lt

e

1e

del

it
4

OR
Alfons, zsese per zoo.

Unces, 151 per zoo.
2 duros, 151 per roo.
1 duro, 15z per roo.
Isabel, 154 per loa.
Francs, 151 per 100.
Lliures, 38'05 pessetes..
Döllars, 7 82 pessetes.
Cuba, 777 pessetes.
Mexieä nou, 1 54 per 100.
Venezuela, 14e per loe.
Meca, 182'se per zoo.

lt

la mä, perfumada per füs del Sabd Heno-&previa. exhala l'intens i persistent aroma
caracterfstic d'aquest silbó de tocador. El
Sobó lleno 4ç Pravia perfuma delitosament

les mans que l'usen 1 aquestes -comuniq uell
als guatas cl seu perfum. que permet ape
ciar la distinció i el gust refin a ! de Id Sevt
mestreme`t.

o' 0 125 per zoo.

Ilolandesos, 293 pessetes.
Suecia, 2' 04 pessetes.

znuto
Fraw
tal 1
ELS

BARCELONA

TELEFON 5343 It

Perratges. - En altres impressions ens hem ocupa'. de l'increment que d'un temps eneä ve prenent l'acceptactO,
per part dels cosumidors, la pulpa estrangera (italiana), degut al tant per cent crescut de sucre que porta . Semblava abans
que per instint o tossuderia, els nostres vaquers i d'anees consumidors tan sols s'interessaven per les procedents de les
Ructeres de i gaireb6, malgrat de donar - los a prova la italiana pernue l'assagessin i es fessin eärree que sobrepuja d'un 30 a un 40 per 100 el sucre que conté, no volien fer-ho. Fa poc que per manca d'altres classes es van assajar,
i avui pot dir-se que l'adquireixen amb preferéncia a cap d'atra; d'aquí ve, dones, l'increment que ha pros aquest gènere,
increment que arriba a tal gra u que gairebé no hi loa vaixell d'aquell punt productor que toqui el nostre pont que no en
porti. Fins fa une quants dies ho han tel. el "Giuseppe Sonnino", "Castilla", "Atle-Jan1", "Angela" i "Cittä di Lecce", i
segons ho yos el "Marqués delTuria" també en porta earregament„ L'oserda, com d'altres foirat g es, se gueixen amb els
preus sostinguts.

Soler Torra germano

enr-n.a4

C

Ita

11 1;

Moroat. - Poc animat bou el d'ahir, i escasses les transaccions.
Mores°. - Sembla haver-hi mes desig de vendre per part d'alguns tenedors, això, Unt -amb arretralment en qua
segueixen els compradors, fa que el preu d'aquest gra sofreui baixa.

Sofre "Sant ordi", "Extra - fino",
98/zoo, el sac de 40 k g. , 1550
Sofre prezipitat (gris), el tac
40 kg., 7.
Sofre sublimas (flor), el sac de
so kg, 1950.
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Per acord del Consell d'Administració d'aquesta Societat,
es convoca els senyors aceiopistes a la junta general extraordinäria que se eelebrarä al
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ea un sab6 pur. seas, barreges n1 adul- observarà. en consumir la tercera,
',raciona de ceo mena. El ami ldcon- que amb el ternps ha minora l en duresa
fundible pedem ea monte tan intens al 1 fragancia. El veredicte del públic Ea
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SIMON

París, 13.—S'han efectuat
indagacions anda motiu
te la fugida del banquer SiTitSPS

tas

Ea un registre practicat
lave s'ha trobat Unicameral la
patata de 437'50 frenes per
l4i actin .
Les denúncies presentados
fc aquesta tarda acusen 'un
toal de perdues d'un milla cinc
fas mil frenes.
tia testimoni ha manifestat
atel banquer Simon ha fugit
erisanea. refugiant-se a Belp.—Hayas.

EL PROCÉS

DELS COMUNISTES
Tribunal correccional concroa Cachin i dos altres
ciputats a presó i multa
Pari., 13.-11 Tribunal curenal ha conderunal aquesta
bula per provocació de militare
la desobediencia amb un fi de
propaganda anarquista, arre
n)teu li articles publicats en
a:internacional" i "L'Hunanna
diputats senyors Mar--d.
ta. Caehi, Vaillant Contonea' i
comunistes mes.
.
Cada un d'ells ha estat con.
¿arenal a quatre mesos de prei ant frenes de multa.— Ha-

'

Y

DIRIGIBLE "MEDITERRAEr PREPARA EL SEU PRIMER RAID
iarsella, 13. — El director
herneautica Naval. contraestiran Gilly, ha visitat els laCrCd'aeronautica, inspecciore els treballs que es porten
rap eli el dirigible "Mediteree". el qual emprendre aviat
treuer sota el comandament
el capitá Staffer.
Aquest sera el primer viatge
n de consideració que haurà
Peas l'aeronautlea francesa
aa que es proalui la catasfe del "Dixmude".—Havas.

l

ralr

ELS PRODUCTORS D'OLI
FRANCESOS
13.—Acompanyada dels se'lela districtes interessats, la
eració de productors d'oli del
r Ira visitat el cap del Govern,
ant-li un informe concretara les
acidns de la regid, exposades
ah:1cm davant l'Alta ponencia
lambra en el semita de que

r

Les mali ris navals Mitigues a
les Balears

Un dialeg al Sent Els taps munidg
ntans demanen al
entre retaré
Berenener s ore rei Hussein que
tl re gd.ment lee
paziéncia ino
la he
la,-A lb Cada
La Ideditertia. cutre nzval del . mh Juslcacons th-

nastasius
Menea.

Parle, 13. — Comuniquen oc
teiaire als periódica que se lea ~re es noticies de
jova tork, el Sindical alorgan
ta concedit un crèdit de ceitt.
Jaras de datara al Banc de
aur,a. eredit que es tara e h e r immediatament. — navas.
ELS ESPECTLADORS A LA
BAUZA DEL FRANC
Paris, 13. — "Le Matan" asavala que nonabrosos asperlitiors a la baixa. dAansterrn afila, es van veureolur
pura de fallida durant algo
hores , a conseqaencia de
2,11:a del frene. — Hayas.
A LA CAMBRA FRANCESA
DISCUSSIO SOBRE ESPECULACIONS .1E.LIcrrEs
Paris. 13. — La Cambra
rentinu t la discussió sobre les
apeculacions il-licites.
Abans d'acabar-se la sessi6,
I d:putat senyor Rognon ha
sstangut una mocia demanant
ne s'inclogui en l'Ordre del
ta la sera proposició, per tal
çie siguin readmesos els fereviaris acomiadats por incadalls ocorreguts amb ocasió
if la paseada raga.
El ministre senyor Le Troceier, en nom del florera, ha
iernanat l'ajornament de la die_
¿naciói ha plantejat la qüestió
de ronfianea.
L'ajornament ha estat acordat per 360 vots contra 210.—
lavas.
FALLIDA DEL I3ANQUER

s

Ha (Wat del111vament c o !M'Ion
ei Gen II d1 Leer
reru la1t0 Pepa-

nittis
Sospites la:ianus
Eostra o mar Trifulca?
i suspirkies franme3 :: • la futura conceatracié briltnica

Ifder republica se-

Papanastastu ha constitun Cabaret en la segUent forma:
Presidencia i

eis estrangers

interinament NegraFinances, Papauas-

a la

taca.
Guerra, general Condills.
Marina, el capit á de navili HadjikInterior. Aravantinos.
Agricultura, Bakalbessi.

Comunicacrons, lsaus.
Econonna nacional a Previsiä Social, Pazis.
Justicia, Stamulis.
Insrtuccio publica, Limberopulos.
El Cabases faca la declaracio ministerial a la Cambra el dia £7 del
corrent.—Havdts.
Atraes. — El nou Govern es presentará a l'Assemblea el dia 20 claques!' mas. —Fla t'as.

L'ATEMPTAT CONTRA LA LEGALIO D'ANGLATERRA A
ATENES
EL DIRECTO DE POLICIA HA
ESTAT DESTITL'1T
Atenes, 13. — El director de palicia ha estat des tituit a conseqüencia de
ratemplat contra la Legació d'Anglaterra.
El nou. Gabinet ha creat un ministeri de Segurttat pública.—Efavas.

-
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una política de protec,
es practiq
cid a la producen') nacional i es re.
visin els productors d'articles °lea-

ginosos.—Ilavas.

L'EXIT DE-LA FIRA DE LIO
Lió, 13.—La (ira ha obtingut aqueas

precedents.
any un exit cense
Afavorida per un temps magnífic
d'estrangera.
ha atret gran nombre
es
El total dele negocie realitzatshan
considerab ; tots eb expositora
a la
renovat ja Ilurs contracto per
prOxima lira. •
Un grup important de comprador,
espanyols va fer ahir nombremos encàrrecs.
Els .esmentats compradora han visitat els salons de l'Ajuntainent,
acotnpanyats per diversos inutilices
del Comité de la Fira.
A la Casa de la Ciutat van desee
rebuts pel senyor tiernos, alcalde
de Lid, el qual pronuncia paraules
de cordial henvinguda en honor dels
visitants.
El president de la delegació va
contestar expressant la seca
i dels seas collegues per l'admirable esforç econtimic realitzat per

le

la l'ira de Lib.—Hayas.

L'AFER.DAUDET

p

Paris, 13.—Segons el periddie "La
Liberte", l'aa,um te Felip Daudet

acabara amb un "no hi ha Ilue".—
Ilavas.

leeilitutnia :: La corlesia espayola .

Sdn per a nosaltres d'una notualitat apassionant les maniobres començades aliir a Polleraea ;Mallorca), pel gros de lee
forres navals britaiuquea concentrades a la Mediterrania. El
'Dad)' Express", subratliard la
importancia d'aquestes grane
maniobres navals, escrivia fa
pases ches que la alediterraloa
torna a esser, des del punt
c asta pelaje, el centre naval del
mara. El comerç britänic, segaras aquest diari, es, en aquesra mar, ais regados mes considorable que el de cap mes nació i constitueix el 65 per 100
del comerç total.
Es dolorosa, es—diguem-ho
natas rnent i cruarnent — tragada,
la nostra situadó davant el debat obert entre la premsa lider
Jets Estats hegemónica sobre
l'abrasa la importancia i les
conseqüències d'aquesta magnifica manifestada) naval de la
Gran Bretanya, de la Gran Anglaterra. Mes que totes les humilincions presents, mes que toles les abjeccions sofertes en el
transcurs d'una servitud secular, la impotericia absoluta d'aquests moments 4-irritant. Per
als coneixedors de la nostra his_
tbria nacional o per als patrioles de con ardent, la 'lectura
dels diversos episodis que comporta el navalisme mediterrani,
es d'una brutalitat emocionant.
L'exili mes desolat, el cárcer
mes Ilabreg, la tortura mes refinada, no afinen tant l'esperit
com la present impotencia total. aletlitem-hi en la relació
freda i objectiva d'aquest esdeveniment.

triakos.

EXTRANNA DES APARICIO
D'UN AGREGAT DE LA LEGACIO DE XILE A PARIS
Paris, 13. — Els diaria assenyalen la misteriosa desapareció del senyor Varad ad Huidobarre, literal, ,agregat a la Legació de :lile en aquesta capital
de trenta-on anys, resident a
París, amb la seva esposa i 4
filia.
Aquest senyor va sortir del
seu domieili el dimarts a les
aura de la tarda, i a les vuit
des respre„ encara absent, la
sera muller va rebre una carta esertta a maquina que deia:
"El tea marit esta tancar
sota set Matas".
La senyora n creo en la
possibilitat d'una fuga o d'un
suicida, tem que P3 tracti d'una renlanea política de part
d'un govern estranger, per la
cireumstancia d'esser autor el
desaparegut d'un Ilibre en el
l'hegemonia
s'atacava
qual
d'una nació europea.
Previngurla la noticia, s'estan portan( a cap actives rererluPs per trobar el desaparegut.
— navas.
Varsòvia, 13. — La Cambra
ha votat una re:,slarrión inviara eil Covern a enllestir
aon9trucció del port de Gdynia, per tal d'asse urar asPolania ita poseessia ;t'un part de
la erra absoluta propietat a la
mar Baltioa. — liaras.
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ANGLATEARA

DE GRECIA
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Aquesta manifestació naval
es, per als angiesoe, la mes
gran despres de la guerra. Exceptuant 2 creuers de batalla
i 5 creuers lleugers que catan
realitzant una excursió per
peri, hom pral dir que tots
vaixells útils hi participen. San,
exactament. 15 cuirassats, 12
orearas Ileugera, 48 caça -torpehuera (destroyers) i 9 submarins, això es, 8% unitats, ultra
les naus portasavions, posa-mines, etc. A les maniobres de
1 322. que tambe tingueren lloc
a les nostree illes, hi havia 53
ainitals. A la batalla del Jutland,
acciú roa:rama de la marina duranl la guerra, hi havia 149
unitats.
El "Times" escriu que el terna dels exereicis Pll el primer
periodo reprodueix la situació
estratiqsien i Carl inri preliminar
a la batalla de Jutland, Mea es,
a eerca i cagas de la flota enemiga i atac d'aquesta per les
liarla les asIalia per entretenir-la i
donar terups al grua de la marina de guerra nacional per al'.
ribar. En re segun pericale hom
simula l'atac combinat dels hidruarions, deis submarins i deis
caça-torpediners. Segons el ti:aleja diera, cap marina no pot
mantenir la sera eficacia si no
realitza de quan en quan exert'hs'i en !M go escala, essent
les maniobres actuals un retorta a les velles habituds. Abans
de la guerra la flota era concentrada a la mar del Nord, perb les ramas d'aquesta concentrad() han cessat en extingirse el peral alemany, i es natural que la flota toral a distrihuir-se cona artes. La primera
fundó d'una marina es la de
guardar les rica del trafee, essent les mes iniportauts les de
la Medite, rania. Això respon al
sentit cono\ mes elemental per
tal e0I» l Arniada britànica és
farniliaritzaala amh les aigiies
d'aquesta mar. D'altra part, el
clima de la Mediterrània As infinitionefit mes favorable als
exercicis que no el de les aigües
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territorial britàniques, con que
es útil sobre lot, donada la im.
portäncia actuals dels franjaras
rieras Les alles Baleare són base
naturals excellents per alas ami.dele, essent a la vegada .convenientinent situados prop de l'indret normal ale reunió de la flota de l'Atlanta:.
El corriere brotarnos, sempre
segaras el "Tunea", a la afeenterränia As de aloa superior al
do qualseval altra nació. Els
productes de l'Extreni-Orient,
llenes d'Australia, moltons de
Nova Zelanda, el te, la iota, tots
els productos de l'India importa
tats a Anglaterra, paseen per la
"Xliddle-Sea" d'Europa. La carta de la navegació britànica ensenya la concentrada enorme
de vies comercia'ls entre Suez i
Aden d'una part, Gibraltar
Suez d'altra part. El tonellatge
augmentarà encara amb la represa de relacions normals amb
Rassia.
• • •

Aquestes maniobres han motivat comentarla amarguissims
de la premsa italiana a francesa. Examinara el problema des
d'un punt de vista general, el
"Giornale d'Italia" escriu que
Anglaterra es. avut mes que
mai, curosa de mantentr la seva
hegenionia sobre la Mediterranata. La rae, d'aquesta politica
naval brItanica la troba aquest
diari italià en la situada soanal i politice de l'Anglaterra
d'avui, la qual es troba amenaçada per tres perills: perills
interior, imperial i exterior. Per
cada un d'aquests peraills Anglaterra nomas te un sosteniment per a la sera seguretat:
conservar la "via imperial", que
es el "Mare nostruna" des de
Gibraltar a Suez. Per una fatalitat geogräfica, el canal natural de l'Imperi britànic passa
de Gibraltar a Suez a traves del
"Mere nostrum".
El "Temps" diu que es fácil
Ile ‘r entre aquestes Hnies
les sospites que hom nodria a
stei„a tiarant els projectes
d'Anglaterra a la Mediterrània.
Hom pot conjecturar, diu, que
quan el senyor Mussolini s'estorea, el novembre passat, a
preparar una mena d'aliança
entre Madrid i Roma, terna el
propbsit de fer fraeassar oventualment la Gran Bretanya a
la Mediten ania. Aquesta actitud del cap feixista es palesa
cruament, en les manifestacions
per dir-ho alai "descarados",
que feu als periodistes recentment, en terminar-se les tasques de la desgraciada Conferencia naval de Roma.
Sortint sal pas d'aqueates sospites Rebanes, el "Times" les
coposa originades per l'efecte
acumulatiu de l'activitat naval
britànica: mentre el subconaite
naval de ala S. de les N. era reunit a Roma per discutir les
nadadoras navals, a Londres
Dom anunciara la construcció
inmediata de cinc creuers; al
mateix ternos encara, hom tela
pública la decisió prosa algun
lernps abans per l'almirallat
dels seus exercicis navals a les
Baleara. Recorda, però, aquest
diaria ungida que un deis primers actes del Govern feixista
fou la redueoiö d'un programa
de constrireelant; navals en llarga eseala, t que dies enrera el
senyor Mussolini insistia a dir
que refictwia de la Marina de
guerra italiana 'baria d'ésser
augnientada "gradualment, perra incessantment". El "Times"
fa observar als italians que la
Gran Bretanya eonsidera aquest
esforç ataba sense descompondre's. Cal tenir en compte, diu,
que les furcias relatives de les

g

Marines princlpals eón exactament %Unidades pela acords do
Washington. No resta, clueca,
a fer reinó "augmentar l'elidida de les marines de cada una
d'aqueetee potències, en una rlvalltat perfeetament amigable".
No eón els francesos mapa
optimistes ni mes que els italiana a considerar aquesta "rivalitat d'amics". El 'Ternpa'',
ocupant-se d'aquesta qüestió,

fa notar corn lea illea Baleare,
on Anglaterra possei adés la
plaee torta de Mito alabó i on el
Govern espanyol projectava
darrerament d'estable-hl una
base poderosa, ea troben al bell
mig del camf maritim que condueix Franca a Algèria i al alarme. Fa observar també que les
imposants maniobres briläniques segueixen de prop la noticia que el balane de Taviació
británica ha d'esser augmentat
de mes de dos Milions i mig
d'esterlines per l'exercici vinent. La simultaneitat del reforv de l'aviada i del desplegament de la flota británica enIre la costa francesa i fa °odia
africana podria suscitar 'alguna emoció a Franea. Remarca
el "Temps" que entre el mes
de gener de 1922, en el qual el
Govern brItanic oferta un pacte a Franela, 1 els mesos de febrer i nutre de 1924, en que es
produelxen els esdeveniments
que honi comenta, hi ha alguna
cosa de canviat, almenys en
apariencia.
Analitzant el mateix diari el
programa de construcciones naveta brataniques, observa que
lea informacions que se'n tenen fan dubtar si Se possible
que una reunid internacional
litigué bloc el mes passat a Ro-

ma per elaborar una reducció
vneral dele armamento navals.
• ••
Aquest programa naval al
qual alludeix el "Temps", segons el "Daily Express", será
realitzat després de Pesque. La
principal esquadra sera concentrada a la alediterränia, i es
compondrä:
D'una esquadra de grans rat¡elle de combat 1 7 unitats).
De quatre (totales de destruyera (32 unitats), amb vaixells
porta-avions, submarins, etc.
Aquestes modificacions eón
diecutides actualment, durant
el cuas de les maniobres, entre
lord Beatty i lailmirall sir John
de Robeck, comandant en cap
de la flota de l'Atlàntic i, de
l'altra, l'ah-Idean sir Osmand
Brocke, comandant en cap de
les torces de la Mediterrània.
Entre els punta a precisar hom
assenyala: Atribució definitiva
l'esquadra dels creciera de
batalla, que integra aetualment
da flota de l'Atlàntic, la força
de les flotillee dels submarine
estacionats a la Mediterrània;
re organització del comanament
de les esquadres.
• ••
El "Times" agraeix, establint
un contestar amb els negarte
italo-franceeos, -la corteeta
d'Eepanya, que ha periat a (Depusiere d'Anglaterra un magnific purt natural".
París, 13. — "Le Mattn" diu

que a les costes del Mente s'ha
desencadenad una violenta tempesta, /revean causat la mort a
un centenar de persones. S'han
esfondrat diversos Immobles,
r de :notita considerada
lee perduos material e sofertea.
'Les comunicacions telegrätiawes i telefòniques han quedat
interrompudes. Nombrosos val_
xells e9lan en perill. — }lavas.
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Paria ea. —5 E1 ponent general de
la 'Comissió de Finances desenrodla a
gneis 'Aislo l'informe que ha redactar
sobre els projectes fiscals a financiers
del Govern.
El programa de Franca—diu—lia
estat i ha de seguir essent fast palpa
a Alemanya el que deu, d'acord amb

les potencies aliaties.
La primera etapa d'aquest programa va ésser l'ocupacio del princap.I
baluart económic d'Alemanya, sigui la
Ruhr.

El president del Consell. senyar
Poincare, interromp l'orader fent ressaltar que l'operació de la Ruhr se
da amb un benefici liquid per al Tresor francés.
El senyor Berenger contesta: A:cecee que l'import de la recaptaci6
excedeix a les despeen; en soo milians
de frailes, sense comptar amb que ha
augmentat amb aquesta ocupació !a
seguretat territorial de Franca, però
cal que es completa; restat de pagamenta del mes d'abril de iezi, i exigir a Alemanya que pagan dos mil
milions de marcs or anualment.

El senyor Poincaré replieä: Consti que lampen liquid de la recaptació
de la Ruhr rebasas aquesta quantitat,
i corlad que els dos mil millaca dels
guata parla el pcnent no .correspondrien 'integres a Franca, sinó que caldria repartir-los entre tos els credi-

tors d'Alemanya.—Havas.
Paria, ra. — EI Senat ha aprovat

en votada ordinaria el projecte de lli
eximint els Bona de la Defensa napagament de Timpost general sobre les utilitats.—Havas.

cional del

AL REICHSTAG
ELS NACIONALISTES 'VOLIEN
UNA ALTRA CONSTITUCIO
UNA RESOLUCIO GOVERNAMENAL DELS SOCIALISTES
Berlfn, 13. — En la sessió
celebrada ahir al Reichsag, /a
Cambra rebutjà per una gran
majoria una meló presentada
pels nacionalistes, en la qual
es demanava que fossin antroduides certes modificacions a
la Constitudia, demanant lambe
que es procedfs a la reelecció
de president de l'Iniperi ensems que Se celebraran les
eleecions per al Reichstag.
La enceró socia/lata del
Reichstag ha decidir rebuljar
una moció faxant per al (ha Le
d'abril pròxim /a celebració de
les eleccions. Ha acordar lambe no eresentar cap moda de
desconfiança contra el caneefi er Marx — Bayas.
EL CANCELLER MARX A LA
TRIBUNA

,

El Govern alemany creu
intolerable la situació
del Reichstag
Berlín, 13.—En la sessió celebrada
pel Reichstag després •daprovar-se el
projecte de creació del Baue de descompte d'or, del Pressuest provisional per a,1924 i la reforma de l'Adritnistració de Correos, el canceller
senyor Marx ha pujas a la tribuna i
ha recordat que el Govern e a d'opinió que els seus projectes formin un

.

tot indivisible.
Ha sostingut la dita opinió dient
que no podria separar-se cap part deis
esmentats projectes, sense causar un
perjudici al ttiple fi que es persegueix, que és:
Primer: Estabilitzaci6 de la mofleda.
Segon a Renaixement de la vida eco-

näidca,
Tercer: Equilibri del Pressupost.
Amb tot, els paraba de l'oposició
han presentat unes quantes moctons
per mdoificar o suprimir alguna part .

dels projectes.
El Grevern ereu que aquesta sima-

ció Es intolerable.
Per la proximi:at de les eleccons,
els debata dele Reichstag han mes un
carácter d'agitació electoral, agitació
que ?nefaria per impedir per si sola

tosa enlució objectiva.
El Goteen no por, admetre que aguas
ta situació es prolongui i farä tot el

calgui per acabar-la.
En acabar el discurs del Canceller,
s'aixrcä la sessió.—liavas.

que

Londres, 13.—Despataos de Pressa•
sa donen compre que han estas *rif les centenars de miasatges per aspo
religiosos i política id prime Hm.
acial, demanant-li que •arbseingui daos
arrear el Califas fine que bagi
caigut acord entre cl món mutelest
per e la designació de Calda.—kiavas

DECLARACIONS DE LXCAL IFA

—

y

Territet, 13. Intervivat per In fe.
dattor de l'Agencia Ha as el Califa
ha declarat que la questi6 de la residencia

del Califat será resoles pel

mon musulmá nutjancant el vot del
Congres mter-islarnic anuncias en el
missetge del Califa.
Es probable que fina aleshores el
Califa romandra a Suissa.—Havas.
-,1nMwoloi.«~e
VAGA I REPRESA DEL TREa.
BALL AL PalitT DE ROMA.
Roma, 13. — Segons els pm+
ribdica, els descarregadors 1
obrera dele vaixella,proteatant
contra les noves tarifes de car.
rega i deactrrega, alzan deciarat en vaga armen /naif.
Cita corniesió oficial del. dtts
obrera ha anal a Roma amb el
fi cTublenir del cap dei Goverft
senyor Mussolini la modifica.
Ció de les tarifes adoptados pel
hl:meten de Finances.
El senyor Mussolini Out no.
gat a discutir la garata) reta.
tira a aquestes modifleacions,
si no s'acabava la vaga.
Era viera d alza), aquesta lar,
da els obrers han reprea el
treball. — Hayas.

EL BANC DE L'IMPERI tyrza.
VINDRA EN ELS PRIVATS
Beelin,
acordat que
intervingui el Banc de l'Impere
en els Bancs private, per tal
d'aseegurar la participació d'a.
queets darrers en el consorci
encarregat de la subseripció
pública de cinc mitions de anua
res eeterlines per a atenciona
del Banc alemany de erecta en
Segurament els sous dala
funcionaris seran augmentats
en un quinze per cent a comp
lar del dia primer d'abril.—liaa
vas.
EL PROCES HITLER
DECLAILaCIO DE VON SEISSER
Munich, 13.—El cap de la
puliera bavereaa i collaborador
intim de von Kahr, senyor
Seisser, presta declaració.Diu
que va aconsellar a Bitler que
sostingues a ron Kahr i que
s'abstingues de tota agitació
que pogues motivar la intervenció de la policia. Creu que
el general ron Lossow va ésser
el que provoca el iracas del cop
d'Estat organitzat per Hitler, i
retreu al general Ludendorf
d'haver pactat amb Hitler.
Aquesta declaració ha pro.
duit un violent incident, protes,
tant els acusats contra les de,
claracione del testimoni.
A continuada, von Kahr con.
testa a die'erses preguntes da
la defensa.—Havas.
L'EX-KROMPRINZ RECLAMA
UN PRESENT QUE L1 VA FER
PRUSSIA EN LES SEVES NOCES
Francfort, 13.—L'ex-Krom,
prinz ha reclamat al Bane de
l'Impera tan present que Pan),
195 les principals duraras de
Prúesia Mareen determinat olerir al prIncep amb motiu de lä
su a boda,
L'ex-Kromprinz ha declarat
que la sera actual situada, económica no Ii permet de renuns
Clltr a aquest obsequi, que fa
lilguti tenips que va esser
hat a .1a custòdia del Reichsbank, i que no li havia estat

•

y

lliurat en aquella oportunitat

per no hacer-lo acabar els artacas alemanys que s'havien
encarregat d'executar-lo. Una
coufercia de bur gmaestres
basará de resoldre dintre de

poca (lieS aquest incident motival per tan servei de taula en
plata de Ilei per a trenta per,
sones—Raras,
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La Musica Dei mun.cipi
TEATRE BARCELONA
COMPANYIA D'OPERA DE CAM-

BRA OTTEIN-CRABIIE‘
Cada nova representacid de la comgonyla que actua al teatre Ilarcelona
tonfirma la impressió excellent que
produiren el primer dia els aristes
gue la formen, els quals en les setBades de dimarts i dimscres obtingueren els ex;ts mes complets.
En les funciona dels dies esmentats
es dora la segona representació de
'La serva pad.nna" i segreto di
Susana", i la primera de "Les noces
de jeannette" i "La guitarra".
Les dues primeres obres obtingueren. cont el primer dia que es remesentaren, una interpretació notab i lissima i plena d'interés. En "la serva
padrona", sobretot la senyoreta Ottein
i el senyor Crabbé estan psrt'cular:mas encertats i matisen els seas papers delicadament, donant relku a tots
els exquisits detalls d'aquesta admirable partitura.
"Les noces de jeannette", del mestre francés Víctor Masse, II:bre

EL RECANVI DE BOMBETES
Por l'enginyer en cap de la
SeeCió vuitena dels Serveis tbcnius municipals, s'ha dirigit un
ofiei a rEleetricista Catalana,
S. A. perquè procedeixi de segallo-1a oil recanvi de bombetes
de la illuminaci6 pública, conforme se li ha ordenaL fent-li
avinent que. donat ces d'ttoeompliment en donar tt compre
a la Comissió, aplicant en el
gran mäxim la sumió que
preven el contracte.

0 I m .13 mert, cle• 11024
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LBS e DEL SIATL (ObseiracMos de la Xaras
LES 7 DEL MATL (Obaervacions d'Europa, Nord
meteorológica catalana, comunicada' per eslalon):
d'Aldea i Mande, rebates per telegrafie salsa fils)
El cel Es mig núvol a Tarragona i a la regi6 cosVa empitjorant el temps a la Peninaula Ibérica,
.
amb una important borrasca situada a l'Atlintic en- ' tera i serè a la resta de Catalunya.
Hi ha boires baixes al pla de Bages.
tre les Açores i Portugal, la qual sembla avançar cap
La
temperatura
mínima
ha
out
de
5
graus
sota
a Llevant. — Persisteixen eta temporals i p/ugea .
•
seco a Peigeerdi.
de Llevant al Marroc i a l'estret de Gibraltar. —
El caudal del Segre a Camarasa és de st metro
El regim anticiclemic continua • Escandinivia, aixi
cúbico per segon.
com també la zona d'intenses nevades a Alemanya •
i Polònia.

aquesta és considerada com la mes
reeixida. En efecte; és una deliciosa
part:tura, en la qual tot seguit s'hi
descobreix la trata d'un veritable mestre i d'un artista de bon gust. La
ben francesa. d'aquesta música., la seta Ileugeresa elegant la
tnekdia sempre distingida. les innombrzbles pinzellades que arreu denen
3oten a tes sletmeions. fan eaquesta
6pera una retira rbra mestra, que
n'escolta amb ort gust i un interés
que no decaen ten moment.

Angela Otteln i Armand
1t3 manifestaren en la interpretaci6
d'aquesta obra com dos grans anístes, admirablement adaptats a l'ambient; és potser en aquesta oht on
han donat del tot la mesura de nurs
excellents qualitats i les ovacions que
reberen van demostrar com el públic

dignitat racional de l'home.
diguitut racional de llame
11.1011 5 13 pJ h1s anwres

SEIVVEIS DE VINSTITUT
D'HIGIENE

apreciar la seta admirable tasca..
"La guitarra", estrenada dimecres,
45 1/22 òpera humorística. en un acte,
llibre francés de X. Courville, musi-

• ab e'.

cat pel mestre Car/es Pedrell.
L'assumpte. si bi no ofereix cap nocetat — aquel! etern conflicte entre
i la prosa vil de la vida präcgràcia pel
tia—. esti tractat amb
Ilibretista i pel teté:sic. si be aquest
sernbla que hagi esmerçat amb prodigalitat excessiva el seu saber i les
antes facultats. La partitura dóna
proa idea del talent del compositor,
que palesa en ella estar al corren!
de totes les entremaliadures de la
tecnica de darrera hora; però li manIleuca. ens sembla, xic mes de
geresa i de malicia; el seu humoris4rne no és prou agut i resulta massa
cnmplicat.
En el concert que els músics que
formen la petisa orquestra ¿yen entre les dues ¿meres representades, hi
prengué part dimecres el bariton senyor Crabbé, que cantà una ària de
Haendel i la barcarola d'" Obe:on",
de Weber.
El notable artista fou extraordinàriament aplaudit

5.—ViaN

CONCERT ALMA SIMPSOS.
Llegim en el "11 Nuovo Paese",
de Rorna, del d.ia 9:
"Ahir, al "Teatro Quirino", ple
de palie selecte, va donar-se l'anunamerie:2 concert de la cantatriu

cana Miss Alma Simpson, que acaba
d'obtenir grans es:as a Londres i a
París.
La simpätica i elegant artista va
execidar ten interessant programa. El
d'intèrpret i la seta veu
set] talcos
s'mpätica i ben timbrada i magnificament educada, li valgueren aplaud:ments freqüents i unánimes, que
culminaren en finalitzar el concert
amb una xardorosa o vació."
Miss Alma Simpson, com ja saben
el nostres llegidors, té anunciats concerts al Palau de la Mus:ca Catalana
per a avui i diumenge al vespre.

CONCEPCIO CALLAO, A
L'ORFE() SARRIANENC
•
Per al diumenge a la tarda anuncia l'Orfe6 Sarrianenc un concert a
arree de la notabilissima contralt senycreta Callao la qual acompanyada
per la distingida pianola N'Antónia
IZA

Mata executar a un escellidíssim programa en el qual íguren obres dels

Krans mestres alemanys i dels moderna francesos i russos ultra alguobres catalanes.
La segona part del programa anirà a cartee d'un conjunt instrumengertal integrat pels senyors Torné

Des

, mans i Viladot.
L'Orfeó es proposa iniciar així una
tibie de vetllades selectes que periòdicament anirà ofe.int al públic carrianenc.

11313111========e

posat a la senda
el sise fascine de

ELS CONTISTES
ti CATALANS" 1t
publicant tres bordee contes
d'En

Sagura
bellament 'Ilustres per
l'APA
?REO: g CENTIME
Madiletraild : Rever de Llúrhy
INI§Mer, prewra

Els Teaires

rs SUPERIORS A rIARCILLONA. (Sondatgem de iatmosiera
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iudaßl ) ;

b000, 7 000
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
HOTC3 d'observad& 7, 13 i 18 hoces
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7630, 7643, 7644. — Termòmetre sec: 6 6, lis. res —
Termòmetre humit: 68, g'3, 83. — Humitat (centessimes de saturació): 76, 63, 64. — Direcció del

cel: quasi seré,
vent: NNW., SE., SE. — Velocitat del vent en metros per segon: 1, 3, 3. — Estat del
nuvolós, quasi tapat. — Classe de mívolv cirrus, cirrus-strats; cirrus, fracto-cúmuls; cúmuls-nimbus,
alts-strats.

Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: 133. — Mínima: 66. — Mínima arran de terca: 3'0. Oscilladó termometrica: 67. —
Temperatura mitja. 9'9. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: o'n milímetres. — Recorregut del vent en igual ternos: 73 quilómetres.

quin pas s'hi dóna A casa nostra
con] a Nord -Amèrica els solters i els
vidus s'enamoren aviar d'una regina
bella, però aquí els cartera no ens donen les lletres; les comprem a rió de

Cinc céntimo una.
A. I- T.

Ernest Soe, el "Fantomas"
d ,Is comerclants

NOVES RELIGIOSES
Quaranta boro: església parroquial
Nostra Dona del, Angela. llores
d'exposició: de les vuit del mili a les
de

sis de la tarda.
— Cort de Maria : acui es fa la
visita a la Divina Pastora a la seta

església.

— Comunió reparadora: Parrexpria

S loa preseutat una denúncta de Santa Maria de la Mar.
al Jutjat, complement d'al— Velles en sufragi de les anitres atneriors, contra un cert mes del Purgatori: Tom de Sant Ra•n•n ••
Ernest Soler, que dedica el seu fel Arcàngel.
ant i les seves habilitats a sorTeatre de l'Orfe6 Gracienc
prendre la bona fe dels comer- ‘PELEGRINACIO A MONTSER'Maria Rosa". Heu's ad la genial
cfants, pagant-los amb xecs
RAT DEL 22 AL :5 DE MARÇ
gran
nostre
producció dramàtica del
falsos de la Caixa de Pensions.
Els prelats de Catalunya s'han des Guirnerä, que ha estar escollida per
es
presenta
sembla,
Ssgons
vetliat pel bon exit ¿aquesta peleenla Companyia Catalana de Declamaefectua coma
•Ies
hotigues.
nació, anunciada per als dies apuntats.
ció "Estudi Cirera" per a presentapres i fa el pagament amb xecs
Tres s'han cíen incondicionalment
ció de l'eminent primer actor N'Aleanda
diners.
El
botiguer
no
1
xandri Nolla, al teatre de l'Orfeó acrepta el xec., va a cobrar, i a per tal que l'Assemblea assoleixi la
máxima eficacia que hom desitja, i CS
Gracienc.
Ist Caixa de Pensions Lassaamb tot i la contrarioAquesta obra, en la qual tant sotienten que l'Ernest Soler no té per segura,
tat que representa recórrer en plena
bresurten Ve guer:tal actor i la pritú allí cap diner en dipòsit.
d'alguns d'ells
mera actrin senyora N'alero, ben seLa darrera víctima d'aquest Quaresma, la presencia actes i pon'i-'
cundats per sota la companyia, es resubjecte aprofitat hoi estal el per presidir el plc deis que tindra
eresentarà a l'esmentat teatre diufahriennt de paraignes Ramon ficar en el solemnial ofici
menge vinent, a la tarda, essent preal qual féu una co- llar diumenge, dia 23, immediatament
11 5 de l'Assentada amh rota propietat i tan
manda evaluada en 339 pesse- abans d'obrir-se les SCS5i0
rosament com la importancia de rotes. Cono a direeeiú donà un moldea.
bra i el nom gloriós del seu autor es número del carrer de Rio RoPELEGRP. Z AC IO A TERRA
sas. Allf es presentà el mosto
mereixen.
SANTA I ROMA
de la fàbrica a portar el gbneROMEA. — L'elipresa d'aquest teaEl Comité de l'Orde de Cavallers
re
i
el
Soler
li
donit
un
dels
estrenes:
interessant
i
treh
tre prepara
del Sant Sepulcre, Cap 'rol d'Aragó,
SP1.10 xecs especials com a pauna obra d'Aperé! Mestres, una d'En
avisa els senyors que en inscriure's pagament.
Prudenci Bertrana i una altra d'En
classe escoAmb aquesta eón deu les de- garen tot l'impon de la preu, actualPompeu Creuet.
núncies presentados contra Ilida que la reducció de
Del primer s'estrenar à "A l'aigua l",
ment en estudi, els sera tumbé aplical'eixerit Soler.
comedia en un acre premiada als Jora
da, com do natural, i podran reintes
Florals de 1Hadana. D'En Bertrana
gran -se de la quantitat sobrera en
es donar à a coneiver la seca obra
quan estigui determinada. Tingui's en
dramaica titulada "La dona neta", i
CULTURA
DE
compte que la reducció no significa
d'En Pompeu Crcuet una comedia en
pèrdua d'avantat g es per al pelegrí, que
SOCIETAT DE BIOLOGIA DE
dos actes d'ambicnt barceloní.
continuara f ruint sie tots els que fiAquest interessant programa d'esBARCELONA
guren en el Programa-itinera r i . Tambritrenes prepara la continuació de la
Avui, a dos quarts de set de la tar- be adverteix el Comité que a Jerusaaquest
en
llant temporada realitzada
da, tindri lloc sessió científica a la lem s'estatgen en el bell edifici de
teatre amb les obres de Pirandello.
sala de Ciincies de I institut d'Estudis
Notre Dame de France, que gaudeix
Demä, dissabte, se Catalans.
NOVETATS.
de situació verament privilegiada.
al-

CRONICA

celebrarà eta aques t teatre una festa de
Mi-Careme, organitzada per la casa

Aurigema.

Ha estat preparada una cavalcada
molt original que de ben segur cridar

Vatenció extraordinàriame nt i donara
esplendor a la cetllada, per a la qual
es compta amb nombroses i selectes
inscripcions.

EL LECTOR DIU...
UNA DESPESA INESPERADA
Sr. Director:

Ile llegit ço que digué LA PUBLICITAT atnb el titol de "La noia maca
americana".
Planyo la senyoreta Edith P. si les
Beis postals de Nord -América són a
l'estil de les d'aquí.
Per haver estat proclamada regina
de la bellesa en un concurs, va rebre
en un més 3,718 ofertes de matrimoni.
Suposant que, de les ofertes, tres mil
almenys haguessin arribat per corren,
i a rae> de cinc céntima per Ilesa la

despesa passaria de cent cinquanta pessetes.

a ley
3000,

11111IC

aso, 300, 1000, 2000, 3000, 4000,

•

DirecciS:
Velocitat en metres per segon:

PI

DELEGAci p DE L'ALCALDIA
L'Alealdia ha de l e gat la se
e ntaci ó al re g idor se--vareps
no-cm Madorell per a la presidinocia del Jurat del Concurs
dlriparad n rs organitzat per la
Creu Roja.

Aquest fou el tema de la segona
conferencia del doctor Carreres i Mas,
en el cicle de sessions dedicades' als
joves que ha organitzat la nostra joventut Católica. .A aquesta sessió, que
se celebra diumenge passat, acudí enCatólica, on s'havia de celebrar l'acte, era ja insuficient per al gran nombre de públic.
El doctor Lluís Carreres comença
la seca conferencia d'aquesta manera:
"Avui mean parlar de l'ordre racional de l'home, i per tant haurem de
parlar del realisme de la raó: entrar
a Vordre per la raó és esencial per
a l'horneo L'home té una dignitat superior a la que li dóna Forrare de la
sensibilitat, i aquesta dignitat és la

SIso celebrat la Subhasla per
a la construcció de elaveguerons i nitres obres al morral de
Gervasi, adjudicant-se
provisionalment n1 senyor terretinto Clards, per la quardilat
de 9.110'85 pesseles.
Fou presidida pel regidor
senyor Alsamora, assistint - h1
en representad(' de rAjuntament el regidor senyor Esmandia.

qpso que deixà. alguna bel) notable,

D'ADELA.
Cont rüncla del Dr. Carreres
reaponeabIlltat de la nova
vida; formaoló del seny I de la
contioiencia"

notant-se que el local de l'Academia

ITNA SUBHASTA

estadietica facilitada
a l'Alcaldia por la "Jefatura"
l'Institut municipal d'Iligiene. durant el proppassat mes
de fe/leer forero praelleets pel
dit Institut els següents serveiS: Inspeccione per distints
conerptes. '707; reinspeccions,
'71; desinfecrions per distints
contentes. 1.30; serveis
desrn'ització, 6; desi:
per blanquelg, 317, equivalents
e 9.238 metros quadrats de sup e rficie; peces de roba desliofectades • en les estufe3, 1,055;
peces de roba rentarles,
peces de roba destruirles en r
forns cremateris. 185; malaP.s
hospltalitzat s. 6; vacunacions
practicarl e s contra la verola.
100; multes tramitades per re54:4 Anor i a n vacunar-se contra
la verola, 31.

CATALL1NY

cara mis gentada que en l'anterior,

set]

M. Carré i j. Barbier, és tela obra
del tot encertada i, en el seu gènere,
vn model acabat. Vietor Masse, músic
disdngit deixeble d'Halevy, assoli
ella l'èxit més gran de la seva car3era, i entre totes les esperes cómi-

JOSI) liarla de

CATALUN YA

-

Em costa de creure que en aquel'
pals els cartees parin la mi després
de dentar una neto Una disposici6
semblant no diria gaire per una gens
com els nord-americans. I la mateixa
senyoreta Edith P. no se'n play pas.
En resurto, listé, vol dir que cal que
les senyneetes amh pretensió
d'Esser elegido regines de bellesa vagin rol pera de plom en amarra mena
de conque, ti no voten saber despds

Comunicacions anunciades:

P. Domingo i J. Puche: Els (actora
biohiges en la Huila antipalúdica.
A. Pi i Sunyer i J. Puche: Quarta nota sobre simpàtic sensitiu: efectes de la distensió del budell
A. Pi i Sunyer i J. M. Bellido:
Efectes del clorur d'estronci sobre el
cor deis mamífers nou-nats.
J. Puche: La quinidina i el complexe ventricular de l'electrocarcrograma.
R. Carrasco Form:guera: Sobre el

mecanisme d'acci6 de
CONFERENCIA A L'ATENEU
Avui, a les set ele la tarda, el senyor Lleó de las Casas donará, a VA.

Aquests darrers dies han estar molts
els pelegrins que han satisfet el pri-

mer termini dInscripció i lliurat les
fotografies. En benefici de la resta
demana el Comité que lacia el mateix
el més aviat possible, ja en la residencia de

l'Orde, Diagonal, 450, o en

els altres centres: "La Hormiga de
Oro", placa de Santa. Anna, 26; Editorial Poliglota, Petritxol, 8, i Llibreria Subirana, Portaferrissa, 14.

la insulina.

teneu Barceloni una conferencia pública sobre el tema: "L'efic àcia dol
regim local i l secretaria! municipal.

ITILlill
g uilda de tálala, 125 - 1e1, 85 21.

NOYETAT INTERESSANT
"Las luchas fratricidas de E..
peña"
a 5 ptes:\ volum
1. — "El testamento de Cas.
los II"
II.-"Ia Saboyana". (,Memòries
viscudes per una dama francesa, sobre les campanyes de
Felip V a Catalunya en 1701
170.1.)

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrats

Amarrat moll de les Drassanes.
Consignatari, companyia Tratasni cd i I arrían ja,
Vapor espanyol "Fina", de la
mar, amb peix. Ancoral moll de
Llevant. Consignatari. S. A. de
Posea i Navegacid.
Vapor angles 'Louise Tiemanir, de Darmouth, arnb can.
Amarrat moll de Ponent
Nord, Consignatari, II. Euberg.
Vapor espanyol "Villarrear,
de Valencia, amb cärrega general i 165 passatgers. Amarrat
mol! d'Espanya NE. Consignatari, companyia Transmediterrän
‘'apor alemany "Rapallo", de
Màlaga, arnb cärrega general.
Amar t'al mol/ de San! Bertran.
Consignatari, Torrabadella.
Llagut espanyol "Josefa Gómez", de Castelló, amb garro-

f4 'de netiá

Aqueo( precepte obeeix a una

fet"

perior. Ilei jerárquica i és cona
partimpació de la jerargnia di '
Hi ha encara les fórmules eine.
de la sabiduria antiga: viu bona,.
tament; no danyis a ningú;- dóna a
cadascú el que sigui sita,. (lelcousirs.
vivere; Alterum non laedere; sum
cuique tribuere). En cada cosa com.
pleix el teu deure encara que :lis.
gil mis existís. La raó practica
concreta els instints que no as,
sinó fórmules de l'ordre moral, sal
les seves significacions p
l'instint de conservació, l'instint
xual, l'instint social i l'instint re.
ligiós.
Ve la raó practica davallant, eta.
cretant mis i misa i és curiós de
re la concreció de tot el que havera
dit en dues normes: en virtut d'aquests
principis has de tenir cura de ales teces aceitas de manera que has de
veure-hi de seguida la seca fi. I es:
tima Déu sobre totes les coses i d
pròxim com a tu mateix.
5.—Els tírs oficio de la conscièmeia i
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la sensibilitot moral.

l'orientació del seu fi. •

L'home és un ésser dotat de raó, i
això precisathent el diferencia de tots
els altrcs essers; és la seca caracte.
rs són solarística. Els altres ésse
ment sensibles. La raó humana fa
veure'ns les coses ami una gran extensió i elevació, i per això no solament en veiem l'apariencia externa,
sinó la mes recóndita essencia. L'Imme, de seguida que es dema compte de
la seca especial naturalesa, descobreix
la seca gran responsabilitat i aleshores
vibra en aque s ta responsabilitat i no
és ja un ésser lisie de la Creació sinó
un ésser espiritual que domina la Creació. Es aleshores quan se li plantej a
el descobrir el per que de tot: es
quan contonea a penetrar la natura ,
quan coman., a interpretar Ellitivers.
L'Ildnie comenta a cantar damunt
totes los coses: i s'adona que totes les
coses existents són una realització
d'una idea divina i Den les emmena
vers un fi. Tot procedeix del mateix
principi i tot tendeix a un retorn.
Quan l'home ha arriban a la seca raó.
quan ha cha la causalitat, la fi, .de
toles les coses, aleshores es troba situat en la Cuadra i veu el lloc que
ocupa desates de cercar el seu
que
dpi i la Seva 11: veu claramrnt
ésser borne vol dir ésser la forma
mes perfecta de totes i la que s'acuita
la
mes a la divinitat. I,a fi de l'home
troba amb la seca visió lumínica i
clara que li Ana la rió amb la comparança amb totes les altres coses. les
quals toses tornen al seu principi; ell,
dnnes, que es una perfecció de la idea
divina, Si totes les coses es paren anda
el Príntele ritme harmZmic i van vers
cipe ati , que as superior a tones les
altres coses, no pot pas deixar d'arribar al principi de la SeVa vida.
2 --In Ilibertat i la realitzarió de l'or o-

pre

La Ilum de la rae, ens va acostant
a la I:ei moral. Ens anem trobant de
mica en mica en Vinstant d'actuar. 1
aleshores es quan s'imposa la consciencia. En aquesta hora plástica de

pm

bat
1

fer les coses ens veiem nosaltres
teixos (lins la consciencia. L'hem gairebé arribada a personificar. Cadasci
es confort a si mateix amb la con,
ciencia. Es Yace de seny en que es
determina en nosaltres el que hem de
fer. Es la concreció vívida que eru
revela tota la hei de Deu aplicada al
moment en el qual havem d'actuar:
fes aquest be i evita aquest mal. Aóró
és Yace de consciencia. Es el bri
la l'um de Déla La conseiencia eamenea d'actuar d'oracle de Déu. Ales.
llores la voluntat divina es precisa din _
tic nostre; és la veu de Déu • tal ¡aras
talirobarás. Es el moment de fruitzt
la nostra vida moral, el moment de
revelar-seria Den a nosaltres. La primera facultat d'obrar de fa consciencia cris diu quina es la voluntat de
Deu en cada cas. Aleshores nosaltrei
hem de decidir; i lo mateixa consciencia testifica dins nostre el que
havem IM. Si ho harem fet bé la

consciencia ens diu: has fet be. Pera,
si no, ens settim: has tel aixer i ha‚des de fer alió; has fet això, i aisb
tto és el be que ?tarj es (llover jet.
Tots sentim dintre nostre i en cada
acto la NtU de la consciencia. I aques-

ta veu E's la segona facultat seva.
a dir, primer, la Ilum del seny; segun,
l'ordre de fea i tercer, el judici de
Déu en l'heme. Aquel l rau-rau, el
remorditnent, el judici intim d'una codesso desviada. Qua rt thome s'ha
viat ve cl rosec de la consciencia, la
mossegada intenta. I aleshores sea'"
deve o el remordiment que determina
dels
les hores de penitencia o ¡habitud
vicis en el rabejament del roa

6.—Naturalcsa i potbicid del sety.
dre nt ;rol.
El raig de Ilurn de Verdee moral
Vaixells martas
triar,
Es mor] amb llibertat. Pot
anat aprimant. Som ja a la
Vapor espanyol "Marta Mer- dones. Fa els moviments Pu gne els tragedia de l'examen del que sus
Sent
vol.
cedes", ardo càrrega general i
gire
vol fea i dc la manera
la consciencia ve el
domini. fet. De si•guir
p ensil, cap a Cette.
i ágil per
la sensació de senyoria, de
Vapor italià "Sicania", amb Senn que la raó ti dcscobreix una dig- seny moral: sus sensible
al be; Maten arah rectitud, estudia
càrrega general i trànsit, cap a
éstcrs,
dels
tilines
dei
nitat superior a les
el <pie cal fea certesa del que
Marsella i Génova.
i es perque els altres issers no tinen
fer-se, i el principi del seny samVapor espanyol "Freixas 1“, -llibertat.
can
un
recreosent
se
obra
Ell
'posa: decideix-te lentament i
anib eärrega general, cap a dan de la idea
divinn. Es un reírse
aal
promptament. Aqueix home
Marsella i escales.
paiidea
seva
la
Deu.
Realitza
de
sensibilitat
anuna
té
at
'Teresa",
transform
Llagut espanyol
tal: la idea divina. recreant-la. Alesde fer i
amb càrrega general, cap a Pa- hoces. cc:meada la seca actuació en el nadissitna, veu el que hatacte
mofa
de
seguida.
Té
un
ho
larnós.
ven clarament l seva
Vapor espanyol "Cabo Roca", unen, és qaan al seu fi. En el seu ral, té com un olfacte moral. Quan
anar
el fa de
ven que tot (le fer el lile,
amb càrrega general, cap a ruta per
petit tirón Eu el set) petit;rnón tare
aquell altre que
com
no
I
a.
Atacant i escales.
seguid
es
veu que ell
aquell
Vapor espanyol 'Santa An- ell concia per si sol,
sal, el 1.é i teró no el fa. O
la ereació: no
poque deis:a de fer les coses que
na", amb el seu equip, cap a la d'un ordre a partdeen
les Ileis fisiquci,
la concreció d'un
Pectanc a l'ordre
drien
esdevenir
mar.
par,
refinada senVapor espanyol "Rey Jai- sine) que el SVU o dre és un ordre
be. Els honres de 111i a
moral.
sän, ceidentment, els Santa,
me II", amb càrrega general, ticular: pertany a Vordre
sibilitat
seguint aquest ordre reu que pe ren- que sellen itttUidió, ust i sensib i cap a nlahó.
Cl be
dir al seu ii ha d'anar a la coneixeulitat per distingir de seguida
go perfecta de si mane j a • F11 es ac- i el mal» per la qual cesa sen
d'un ondee esgrans
tor, no contemplalor ,
explicables Os mitades dels
Vordre mapecial que ha de verificar
LA URBANITZACIO
sacrificis.
Iliverral que es ordre de raó i de
Després d'explicar la psicologia
DE LES RAMBLES
hcu
Ha de ier aplicació de les sedes

les.

n

DI Fornent de la Sardana, entitat eminent ment barceloninn,
i per tant interessada en els
problemes de la ciutat, comprenent la transcendencia que per
a Barcelona tindria la conversió de la Rambla en "boulevard", quedant, aixf destruida
la coneguda i característica via
ciutadana, Ita acordat prendre
part en el plebiscit obert sobre
aquesta qüestió. Per aquest
motiu convida a tole els socis
a enviar per esciit el seu vot
al carrer Duran i Bas, 9, principal.
Solarnent cal consignar, en
un paper blanc, ha paraula
Bandola o "I3oulevard", segóns
sigui el parer, amb la corresponent signatura i número de
soci.

tat.
facultats, ha d'orientar les sedes torpassions. tritt-los
ees segues, les sedes
(Vefi(orces vives, racionals, torees
per les fleta
ca j a Ha dassolir Deu
dieines; la llei humana es la 11A moral,
diría de see- la Ilei seca; la raS li
la seca
guida que realment es aquesta
veritab le Ilei.

3.—Els princitis de lo to6 practica.
Hem baixat ja de l'ordre in-

tellectual, i ara, sense ésser massa
avall, sem al nivel 1 just en el qual
cal parlar i estudiar els principis
la
de la vida prfictica ja liem tUt
fórmula de la Ilci moral: fés el be
i evita el mal. Ara havem de destriar-la . La ra6 practica va desplomellant la primera fórmula de
practila Ilei moral en seqüencies
(lir,
ques immediates: fes el be; es a
obra segons la teca natura, aegems
el que tu cts. No per l'esclat d'una
foro natural, no cora un honre
abstracte, sinó obra segons la teva
llibertat, en plenitud i harmonía,
amb unitat, obra en !libertar guiar
per la Ilum de Din. Ibsen, Nieta-

del lié moral, vosaltres, joves,
fi caba
ile ,..entir intintatnen t la signi
joventut la
del mol: seny. A la
paraula seny sernbla una paraula
desencaixada, sembla que vulgui dir
torea. Socica:anim o de la präpia
retarvim té tot lacre d'una cosaés
predataria. No es pas a j ad:
al començament que leen

cisament

de sentir la influencia de la possessena: bel, de reivindic ar la
spi6 dcl
rudencia . El seny, en vosaltres,
de
és pas senyal de decadencia ninosmadurita( de mora El seny, en

eal

alunes, els catalans especialment, Es
joventut.
dir exquisida flor de
la mäxima intensitat de la força
abassegade
e i ntr a t. Es la potencia
Es el fulgor luminic de la os-

ra.

facultat
tra racionalitat. Es una
esperant d
adquirir, "ara"1. No
ecny corza una experiencia, que so.
vint aleshores vol dir dessitgallYst
Ara, que valdrá dir l'absencia
Ara, que evitari
la impremeditació.
com arruixata
que vosaltres siguen
. Amb
No pallidesa de cap al tard
ell trobarcu un ideal de seguida

Vapor espanyol "Cabo
Creus", de Cädiz, amb càrrega
general. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consignatari, IbarL'OREE° CATALA I EL PLEBISra i Companyia.
CIT DE LES RAMBLES
Vapor espanyol "Ampurdan",
Per tal de prendre part en el ple- che, han dit: sigues un super-home.
de Sant Feliu, azob càrrega gecivaiitat. Trobarea
neral. Amarrat moll d'Espanya biscit que ha organitzat l'Ajuntament No cal: sigues simplement tu nia- amb una gran
com éS, comprenentics
un
ideal
tal
infortitud
de
Ramos.
harmonia
teja. No
Nord Consignatar1,
d'aquesta ciutat sobre la conveniencia
dir veure-hi ciar,
Vapor espanyol "Santiago Lb_ de convertir les nostres Rambles
dividpal dominador del món, sinó tenint-lo. Seny vol
ningú no ar
pez", de Avilés, • gaIb carbó. bulevard. la Junta directiva de l'Or- una divinitzacid de tu mateix. Tu i per veure-hi clarjovent.
El selll
Amarrat moll de Ponent N. Con- feó Cata convoca tots els seus se- mateix lligat a Déu i al pròxim. cessita tant com el
i a de les•forces
res,
que
es
l'opulenc
signatari, ArgiMon.
excenincia
sobre
els
nit
en
el
reprendre
part
No
nyors socis a
d'ésser ernpeltat
Vapor espanyol "Cabo Peés la segona seqüència práctica. Cal Qui es tan fácil
ferit plebiscit, recomanant als que sile coses humanes, cal que tir
g i
inas", de Marsella, amb cärrega guin partidaris de la destrucci6 de les que obeeixis els qui sótt superiors. totes
de
r eli
seny. Quan bi ha el dale
general. Amarrat moll del Re- actuals Rambles tratnetin el seu set I és això el principi de la jerarbaix. Consignatari, Ibarra i per escrit a l'estatge social per tot quia que el situa en una visió de possessionar - s e de totes les coses. del
seny es l'habitud
Companyia.
el dia 25 del que son. El que pre- qui es ell respecte els altres. Es a el scny. Si el
Goleta espanyola "Gloria", de fereixen conservaci6 de les Ram-' dir: sigues sencer, obra i viu se- reste obten, el seny voldri dir Pe a
vosaltres una sensibilitat ¡niobio,
Denla, anoto eärrega general.
bles en el ¡co traçat i forma actuals, gons raer; res de tnoviments impulVapor espanyol "Mallorca", no cal que ho comuniquin.
a una vivacaat d'obrar, un perfecte
res de servir els sentits.
sius,
,
de Palma, amb carrega general,
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cnt del que tu% i de les reshumanes, un sentit d'humilitat;
irribareu fina al punt dolc de la
• seseo vosaltres que amb la
rialla mateixa desfareu aquel
Quitrot que tbthom porta dinrs t'aren abans d'hora. Us faces
mis aviat. El seny es per a
tre s la gran preciositat. és el
tresor . Amb el seny tetaban%)
;acula que us donaran la Ilurn
els desenganys no podran extinEi seny, us diré, es una cosa
arable, perquè és una Ilum
tara, jo us demano nomen que
cesa: no pequen mai contra la
i fent-ho aixi, recrtraleu-vos que
fills d'una raça forte, que. com
En Costa i Llobera, es una raça
villa el seny amb l'ímpetu.

Sardanes
El vin ent divendres el

Foment
trSardana. d'arniesta
ebrara un festival de sardaal Tea! re Principal, havent
,.fIat la interpretacid del pronta a la famosa cobla surnrdanesa "Els Monlgrins", de
'truena de Montgri.
Entre els devele sardanistes
ha una veritable expeetacill
assisiir a tal festiva!. tenint
esen t que la robla "Els Montas" fa molt de lampe que no
n estat a Sabadell.
El programa que "Els elont'as" interpretaran serä el seen!:
eegradrelea", Cervera; "Al
ines noiesl", Pep Ventura;
otees de neu", Valleept; "El
rant del pi", Lamber!: "Planea", Santmarti; "Alba",

GIRONA
grama del concert Sauer

Nomenards de la Diputació
Altres noticies
ment
En el concert que el genial pianisSmer donar ä dilluns vinent, dia
al saló Granvia, organitzat per
ass g ObreqUéS, interpretarà el set programa:
!tunean, "Gavotte et variations";
:ho y en, "Sonata (quasi una fan6a) o n . 2 7, número 2. Adagio. Atle-

ta. Presto agitato; Schumann,

tioctualte op. 23 número 4; lium-Rondo favori ola. 11; Chopin,
!n.o op. ro", "Berceuse op. 57",
Valse O. 42 " ; Granados, "Dame

ragnole"; Mendelssohn-Liszt, "Sul
itis del canto"; Liszt, "Ronde des
k.s": Sauer, "2.ième romance",
'Echo deaVienne" (Valse de conten.
- La Diputació,

a proposta del
r.sident, senyor Liosas, ha acorä: fer constar en acta el seu senti.; per la mort de l'escriptor oloti
tepe josep Saderra, i destinar als
rasas d'Olor i Girona uns notables
¿irnos iets pel gran csculptor Miquan va ésser pensionat pel
organismo per anar a completar
seus estudis a Roma, l'any 1893.
- La Junta de Govern dels esliments de beneficencia de la
ancomunitat de Catalunya ere
asta provincia ha nornenat capedel manicomi de Sale el reverend
t r tnossen Pere Pujol, atorgant
carric que aquest deixa vacant a
Casa de Misericòrdia al capellà
el dit manicomi, reverend senyor

tiquet Motas.
- La Cornissió provincial ha esa: convocada per avui. divendres, a
ls quarts de sis de la tarda.
- Sha possessionat del càrrec
te director de la Nornuil de Mestres
catedràtic de l'Institut d'aquesta
arta senyor Antoni Roca.

TARRAGONA

Noticies diverses
Sha reunir la Cornissiú provincial
it Monuments, assistint-hi el deleSa de l'Institut Geogräfic i Estadissenyor _loan Manyä, tinent coroSI d'artilleria.
V a presidir cl senyor Angel del
kno, concorrent-hi els senyors SerPujol, Oliva, Beltran, Toda,
E0 0 de Rubinat, han, Molas i el
Surcad Bofarull.
Feta la presentació del senyor Maaquest exposi l'objecte de la sea d elegació, convenint-se tot seguit
u fer dissabte vinent una visita preIninar al monestir de Poblet.
- Demà, a les deu de la nit, al
Principal la societat cultural
PLh armónica de Tarragona celebraSil V concert de la serie dels que
¿ enana, el qual correr a càrrec
Ial nu tabilissim Quartet Zimmer, de
Br.15selles.

Per la Societat de Salvament
N auirags li ha cstat concedida la
:dalla d'argent al capita de la Mamercant En Miguel Riera, com
-

Premi a l'abnegació i heroisme en
sa lvament de sis tripulants del pai4 a motor "Vilassar de Mar",
erat en alta mar el dia 8 de leer de rany 1922, el qual acta rearman comandava el vapor "La
Gedia", en torear del port de MarRila cap al nostre.
ti propi Consell Superior de resllenada Societat ha atorgat un vot
el-Ocies a tota la tripulació de
Ittm entat a aixell.
L 'acte de la imposició de tan hon> condecorada a l'intrèpid capita'
'Irt i que se celebrarà avui, a les
're del matí, a l'estatge de la Co41dincia de Marina.
Sha possessionat del arree
"finen fiscal d'aquesta Audiencia
, eror Jeep Cobian Fiera, fill de
'entinistre i ex-fiscal del Suprem
fit cognom.
senyor Cobian ve de Vilanova i
on exuda el arree de jutge

% Avui, divendres, celebrará &esComissió Permanent de la Janke °Me d Pvv.t.

— Per a metge de la pres6 d'as
questa ciutat ha wat designat En
Josep Maria Vives, en aubsiituei6
d'En Ricard de Villalonga, que ha
estat jubilas.
— Durant la d
setmana
s'embarcaren amb destinació a diferents ports de l'estranger: 2.672 bocois, 726 pipes. 59 mitges, 168 quarts,
40 octaus, 93 bordeleses, asta barrita,
ist caixes de vi, so,889 quilos d'oh
d'oliva, ego caixes, 149 saca d'avellana en gra, 600 en clofolla, tsn caixes i 2,380 sacs d'ainetlla en gra i
395 en deleita. i ',nos sa-trde nous

en gra.

TERRASSA
Penya Rin
tres noves

Excursionisme

Al-

tu individu del Sometent i un
guardia municipal detingueren i portaren al quarteret dos gitanos que
es batallaren i es produiren diverses

ferides liess.
— Per hacer infringit la llei del
descans dominical es diu que han
estar penyorats els comerciants que
diumenge obturen llurs tendes al públic.
— El Centre Excursionista aniri diumenge vinent a Olesa, La Puda i Esparragnera, visitant-se les coves del Pratacó.
El Club Pirenene, per la seva part,
Ira organitzat per al mateix dia la
següent excursió: Can Gunteras, font
de Gaia i de la Roca, Pineda, Ubach,
Portella, canal de Mura, Barata, tobt
de la Riva i can Carbonell.
— S'ha fixat definitivament per
al dia 4 de maig la celebració
l'Assemblea Mariana, que enguany
tindrä lloc a la nostra ciutat.
Com actes preparatoris el doctor
Pijoan prontinciarà els dies 1, 2 i 3
sengles sentirme.
— En la reunió entre els directius sIe la Penya Rin i els delegues
de les entitats esportives d'aquesta
ciutat, celebrada a f de tractar de
les carreres d'automòbils que aquella
entitat anualment organitza, les
quals aquest any es té la intenció
d'efectuar-les al circuit Sabadell-Terrassa-Matadepera, va acordar-se nomenar un Comité Permanent, que
porti a cap les gestions necessàries
per convertir en realitat l'esmentat
projecte.
El dit Comité queda integrat alai;
president, Terrassa F. C.; vice-president. 'Delegació Acial Moto Club;
vice-president segon, un representant del Centre de Depeudents; se-

cretad. Unió Ciclista; vocals: Associa ció de la Premsa, Casino del
Comerç i els delegats de la Penya
Rin a Terrassa.
Sots-Comité: Igual que el Perrasnent, afegint-hi, demés, un de la Directiva de les segiients entitats: Centre Excursionista Club Pirenenc,
Fraternitat Repubhcana. Joventut
Terrassenca, Unió Terrassenca, Gran
Casino, Cercle Egarene. Centre SoEspanya F. C. i FtaterMtat Republicana de Sant Pere.

PUIGCERDA
Foc
A la tarda del dimarts es declara
un violentissim incendi al Mas del
Candi o de Sant Marc, un dels mis
importants de Cerdanya, propietat de
N'In Mover.
El temps quiet regnant i l'haverhi acudit aviat el cos de bombers d'aquesta vila permeté salvar la casahabitació, perú res més; foren deserutes pel foc tots els porxos i badius, d'on pogueren, no obstant, ésser retirats a temps els nombrosos
caos de bestiar que s'hi trobaven.

Les pèrdues es calcula que passen
de cent mil pessetes.
CASTELLO D'EMPURIES
Desgracia :-: Festa :-: El Saló
Catalunya

El dia

del que som En Marius
Godó, defensa del primer equip del

F. C. Emporium Castelloni, jugant
contra el reserva de la U. E. de Figueres, tingué la dissort de caure, però tan malament, que es fractura

un genoll.
— Diumenge passat la parrbquia
castellonina celebra la festa del beat
Maurici Profeta, fill de la vila.
— En _toser Sanchez ha arrendat
la proa conegmla sala derrita!' i cinema Catee, avui Saló Catalunya. El
dia tu de mare, testa de Sutil Josep,
es (ara la inaugurada del dit saló.

VALENCIA
Castelló i la Mancomunitat del RegMíting :-: La biblioteca de la
ne
El senyor Calvo
Facultat de Dret
Sotelo
La Piputació de Castellet ha areest al Directori la seca membria; en
ella s'exposen les aspiracions cuatellonenques i el seu pensament envers
el projecte de Mancomunitat valenciana redactas suara.
Castelló no renuncia a la seva personalitat provincial; la defensa cercant arguments en la història, en la
geografia, en la producció i en tot.
Fou Castelló una da les dues "guvernacions" de l'antic regne, amb
furs, privilegis I facultats pròpies assenyalades en les actes de les corts.
El 3festrat matisà culturalment la
personalitat castellonenca. La seva
situació com a port natural de Saragossa Ii aína un gran valor entrasesic i la porta a isser provincia de la
regí() militar aragonesa. També hi ti
una organització eclesiàstica independent, etc. La vanitat provincialísta
de Castelló Es estimulada amb molt
variades non, rr l'estil de len efe
antetet:cll.t:11.
No obstant, Castelló aportarl
Uus entuaiasnica encra ice i inicia-

tires a la formaci6 d'una Mancornantat valenciana; però desitja que es
reconegui la seva perrionalitat i que
les atribucions de la Mancomunitat
no perjudiquin a les peculiars de la
provincia, puix a la majá mis l'incumbeixen amb carácter general les
delegacions que de les seves funciona
serveis faci l'Estat.
Com que el sentiment comarcal
es mis viu—segons l'esmentada memiíria—que el sentiment regional,
l'existencia de les Diputaeions o d'oiltre organisme sespblant is una cdrsa
ben necessäria.
1.a raó perquè çaatelló aceepta integrar la Mancositunitat valenciana
no és ecrtament respsrit regional. sinó rhornogeneitat de Ilur riquesa.
una ialentica modalitat etonómica.
uns interesares que defensar.
Pobre era • el projecte de Manenmunitat valenciana aprovat per
aquesta Diputació, pecó les reserves
que expresa Casielló en la seva memória i les que seguramcnt tindrä
Alacant rempobreixen més.
Davant d'aquestes preves dubtem
aillnic que els que es diuen regionalistes i alcen aquesta bandera siguin
sincers o sipiguen almenys el que

voten.

Sense nosaltres crgiem que
aún completarnent
ineficaços.
— Diumenge se celebra al teatre
Apolo un miting sanitari que va presidir el governador, senyor Garcia
Trejo.
Intervingueren els doctore Trigo
i Pérez Feliu i l'organitzador senyor
Royo Lloris.
Els oradors tractaren diferents aspectes de la sanitat pública i feren
una crida a les autoritats presents.
— Al,ir s'inaugur à a la Universitat la biblioteca de la Facultas de
Dret.
Presidí la sessió el rector, En Rafe! Pastor, i inicia els discursos el
ded de la dita Facultas, senyor Zumalacarregui, darrera del qual parlaren els degans d'altres Facultats
i un ektudiant.
1 governador "ha manifestat
—
que s'espera que dissabte arribara a
Valencia el director d'Administració
local senyor Calvo Sutelo.
La seva visita obeeix a una conferencia sobre el recent decret de Regim local que ha de donar al paraninmf de la Universitat.
MARTORELL
Futbol :: El fang :: Altres noves
Quan el canvi d'Ajuntament, els
velase d'aquesta vila es formaren la
iusió que desapareixerien algunes
&eles tares d e . que pateix Martorell,
castre les quals s'hi compta la del
fang. puig no Pot plourer una mica
que els carrers no es lacios intransitables. Per() no ha passat res (-Visó.

aquests projectes

A Martorell contniva havent-In fang,
i nlii batía eternament.
Per les voreres és també difícil
carninar-hi,p eran/e hi ha cada elot
Per qué no es fa alguna cosa per
treure de Martorell qauesta plaga?
— Diumenge passat litigué lloe
al camp del Catalunya un afueressant partit de futbol entre el primer
team del Club propietari del camp
i sin tere,er del C. D. Europa, guamyant els nostres per sis a tun, entrats per Arelis (3), Canals (a) i
Paesa.
— Per als diumenges de Quaresma les Empreses cinematogràfiques d'aquesta vila ens anuncien la
projecció de films de les millors

marques.

OLOT
Sessió municipal :-: Naixença : - : Altres naves
La sessió gricipal ordinaria. corresponent a la setmana fou celebrada de primera convocatòria, aprovant-se els assumptes que figuraren
en l'ordre del dia i que eren de pur
trintit general.
— Ha donas amb tota felicitas
a Ilum una xamosa nena, primer
fruit del seu matrimoni, Na Francisca Barrel Caté, jove i distingida esposa del nostre particular amic l'apotecari En Josep Maria Llach.
— Per les brigatles municipals
s'esta procedint a la perliongació del
carrer de Sant Pene lalartir, arranjament del passeig de Blai i noca
distribució dels parterres de la pla-

ea Clara.

— Gaudim d'un temps veritablement esplèndid, amb tot, les taita són

encara ¡redes.
LLEYDA
Notkies diverscs
Segons es din, a viat seré un fet la
construcció de l'altar major de la
nostra santa església catedral.
El pla de • I'obra és a carrec de
l'arquitecte senyor Bergós, essent el
preu total d'unes cent mil pessetes.
— A la Diputació es va celebrar
la subhasta per adjudicar les obres
d'enrajolat, i reformes en algunes
habitacions de les galeries de la
planta bajxaei primer pis del Palau

produje.
— El Grup Excursionista Lleydati va celebrar l'a& de renovació
del Canse!! Directiu de la dita entitat, quedant conatituit de la següent
forma:

President, En Julia Palacin; vicepresident, En Josep Gene Mollo; secretari, En Josep Teixidó i Ibars;
vice-secretari, En Ramon Escuder;
tresorer-comptador, N'Antoni Rama.
cha; vocals, En Pere Vivanco, En
Joan Pares Carreres, Pan Guimet,
En Joan Puig Florensa i En Josep
Cauta Carabasa.
Amb gran activitat s'està organitrant la testa en homenatge al sea
fueCader, que ti a dra tIste ul dia d'aquest mes i que és e'esperar será un
èxit con) l'anterior.

EL GOVERN *DEL DIRECTORI MILITAR
EL GENERAL PRIMO DE RIERA, EN UNES =TENSES DECLARACtONS,
HA DIT QUE PER TOT,ARREU RECULL CONTINUAMENT MOSTRES DE
SIMPATIA A LA SEVA PERSONA, I DE CONFORMITAT AL REGIM QUE
REPRESENTA, S'IlA MOSTRAT FRANCAMENT OPTIMISTA RESPECTE A
LA SITUACIO FINANCIERA,! HA DIT'QUE ENTRE ALTRES COSES EL DIRECTOR!
PREOCUPAT SERIOSAMENT DE LA CRIA DE L'AVIRAM
l'execucb; de lea quals era necessari
i per ajan- 1am manament les realit25 tan brillantment.
• Desvirtuada pels fets la carepanya
Madrid, 13. — Reproautm,
alarmista, quedava al Directori l'oben ampliarles i ordenades,
declaracions del general Primo bligació ale surtir al pas de les.made Rivera tetes aquesta tarda ninulacions que amb la pesada es
realitzaven; i d'aqui les recents dinals periodistets
Aprofilant eromenea motu posicions prohibint la compra de moel marques d'Estella — que neda a terminis i els girs que no esaquesta tarda no lenim Consell tiguin suficientment justificats per
de Direetori per haver-lo cele- operacions merca nt ils.
,Les Reials cifres dictades han cobrat aquest ma!) al P a-;an sota
la presidencia del rei, i pel fet mençat a produir els seus efectes i
'de eomplir-se aviti els sis me- es reflecteix en les darreres cotitzasos de la riostra netuarie.
cions de lloras.
millor dil. de eomplir - se duna
El presiden t despees ha fet
pasea!, ja que el dia 15 l'ou manifestacions francament opquan ens vnrem encarregar del
limistes pel que respeeln a la
Poder jurant davant del rei, he situació de l'Erari espanyol.
volont fonje ainh vosties una
Los economies in' recluirles
conversa enes amplia que la que per les amortitzacions de perordinariament sostinc en arri- sonal , . la supressió des cauces
bar a la prO5idinria.
i organismos inútills, la malee
En la situarid present, salta administraran dels fons pública,
a la vista un fet que tole hau- permeten mantenir una telareit otonervate el que resulta de guera esperance que en els prhVestal. del pelle que ens ha tmat
xims pressupoptos disminueixi
atorgennt ha seva confiaren. •
considerabiement el déficit.
Arresta contienen, pel nue res_
si a ate?) s'hi afegeix els
necia a la meya persona. me la
signifiquen a Maurid els (de- augments en la recaplacid, la
mente mes variats i vahnesos i situad() de la moneda i la confianca que ha revelat el capital
rada dia manifealaciona
espanyol a aeudir a Ins clareede simpatia en entone. teatres
i ni carrer mateix. on recullo -Tes suseripcions d'obligacions
del Tresor, pot deduir - se'n el
provee aribur de persones de
quadro que ofereix el president
gran altura intelleetnal i polídel Directori de l'estat de les
tica, que m'afirmen Bite confinances, que no pot ésser mes
forrnitat asilla el nou regim.
faleouer.
En realital, tot el que hem
Hi ha un altre aspecte de l'efet ha estat per oferte de la
noetra
de
la
nostra voluntat 1
conomia nacional, en el qual ja
pätria
servei
de
la
al
laboriositat
no puc Asear tan optimista—
ja que nosaltres no teníem pas ha dit—. Arriben fins a nosaluna preparar:6 suficient per tres noticies de les dificultats
governar emeortadement el amb que Iluila la indústria, el
pals. 1 el pafs aixu ho reco- comerç" i l'agricultura.
napa, i per aieb ene atenga la
Jo de l'agricultura se dir que
$('Va confiarme I ens anima a
C preu del blat eslava més baix
actuacid.
nostra
que eegnim la
en pujar nosaltres al Poder.
Tiehom cal co n ve n‘nle q uo hi Harem aconseguit a pujar -lo a
ha neeessitat de governar man- un preu que li dóna més marge
tenint l'orden social: 1 per ai- de defensa, dins ele l'abundàneh hem de con'Inuar maneede la cetina actual.
nint-ln. Un metal!. no ce pol ciaHavem mantingut el pa dins
abandonar a la meilat de la se.
de Pneus dieerets, moll conveeurarió. T,'opinió pública os
niente pele fabricante i constalb sensfetn pereu x Itt ranquilmidore, i EVUi ea mes baix que
litzt i supiese, (-teatro serial eón
can fel. Aixb ho confirma la abans.
A Madrid la rebaixa es de
ere-dita:t,
ja que en l'interior no
,
produit la ril Aa petita al- cinc centims, però en atontas
e
Illocs ha arribat a vint.
terecid de l'ordre nüblie. i
El general Primo de Rivera parla
que lora a l'exterior. vostès són
Ms primere conveneuls que no extensament del problema de la proe'ha penden el menor fef m'e dudó agrícola i afegeix que la inpli gni roturar lea noslr a s rala- dústria està molt paralilzada. Uns he
eh-me exre n ents emb lee anees atribueixen als obstacles de rAraneet
peteneles. El vintge a Pälia. los i uns Ares a la carestia de la proa m h ducid.
rostros negociariona
Franca 1 Anglaterra. sdn proJe, opino que el primer destorb
vee ele/riente de 19 nostra ae- del desea/matan-gnu industrial rau en
en
aquest
semestre•
Inar16
el canvi de la moneda. Realment
Deenree de ataviar breument molt dificil ruitar amb paises que pro_
l'Adminiede reelet aelual de
general Pm- durixen mercaderies el valor de les
racie nóblira. el
Im rastres.
quals is d'u n tete
jmo de Rivera ha aferit:
No hi ha cap dubte que el preu de
—He de manifestar, amb
la vida i el dels jornah han auguren'
gust, que en ecaber aquests tat a tots els paisos, perú no en tots
sis nasses d'arq ueen remita augmenta en la mateixa proporció.
la unid entre els militare. EnAquests dies hem rebut les visites
tre l'element armat ne hl van
governadors de diverses provinhaver natal divisions 0-rette. I dels i dels delegats. Els governadors
entera resulta nade cine enih cien
els documente rebuts avui, 13. ens han comunicat que a les provindes hi ha un boro estat espiritual, un
de la gavarnieió do Barcelona
Govern i
I (nitres, guarnicione, i en ele veritable estat d'adhesió alde
treball
qtaal eis corananys ene testi- de confianza i un desig
monien llur adheeid. Hur con- enorme. Si ho mesuréssim pel riel-sobre de mocions i proposicions que les
!inflen 1 lhar se"iefaeeid
tertulie tela duran( aquests prodricies ens envien. podriem dir que
el pais esté en una veritable lehre.
nie e oe del nou règim.
Despree partit del problema de les veritable • ebullició de treball. Aix6
responsabilitats, mostrant-se satis. ens anima, ?Ñeque desperta les espefet de la forma ''en qué es van li- rances del Govern.
Els delegats estan fent una gran'
quidant, ohrant el Tribunal Suprem
feina ciutadana, una tasca 'ionice; hn
anida la seva tradicional independénfet alguna cosa en la investigació deis
da, havent fallat recentment un dels
Ajunta:nents, pesó ho han fet sense
procesos soure s os a la seva alta resolució d'acord amb la més estricta acritud i donant-se compte de It neulitak perque molts cops les anornsajusticia.
El Suprem. presidit per la més al- litats dels pobles no són filies de la
ta personalitat militar, el general mala fe; els regidora no sin persones
\Vejler, continuarlo la seca tasca im- molt cultes. i uns cops per error i alparcial i segurament el seo treball tres porqué s'han deixat portar pe/s
ha d'ésser mereixedor del majar res- RUS secretaris. han comes j'alarmanpecte de tots, ja que es basa en el tats imperdonab l es. Ili ha Ingut ex-.
Inés enlairat Ilsperit d'imparcialitat cepcions honrases, com la del noble/
i justicia.
de Saimada (Huelva), la gesti6 del
En quant a lea responsabilitats qual mereix un premi.
palitiques, el magistrat senyor Prat,
Per altra part, els delegats seencarregat de depurar-les, continua
gueixen formant els lsometents. Acha
Inurat
al
presi- tualment a tot Espanya, lora Catala seca tasca i ja
dent del Directori un informe, que
lunya, n'hi ha més de zoo,000.
seré estudias oportunamentt.
Eh delegan, també -fomenten la
Es clar que aquestes responsabilitats cultura ciutadana. Suara seis van enmes aviat aún de carácter adminis- viar instrucdons sobre aquesta matetratiu, ja que l'aspecte polític queda ria. Han estat • distribuides profusadiscutit al Parlament.
ment unes cartilles sobre educació
En subsistir el tema del Manee, va agricola-casera. a base del foment de
seva
atenció,
p
rincipaldedicar la
l'aviram. Això encara que no ho seue
ment, a rebutjar els rumore alar- hui, a Espanya té una gran importanmante que. a l'estranger s'han pro- cia„ car i déficit d'avirarn que hi
palat aquests dies sobre la situació ha puja mes de 21 milions de vesa la zona avanzada de Melilla. setes.
Aquesta campanya, relacionada intiL'avisara no es cris com a base
mament amb la maniobra intentada
nacional, car com negoci
contra la pesseta, ja ha estat desvir- d'economia
es ruinós; red) s'evita que Espanya
tuada pels fets.
pagui a l'estranger 25 milicias de pesLa situació a les Costees linies setes per la importació d'aquesta sei.
ava n çades ha quedat restablerta i no ram. Aquestes canilles han ungut
hi ha cap temor. Ja no hi hauri ne- tant èxit, que se u'han venut mes de
cessitat de noves operaciont de con- crin mil.
juran després de les efectuades per
El mateix passari arad la carilla
portar el comboi °pueden& que tal
familiar, de la qual as tan editat

Manifestacions
d'En Primo de Rivera

vegada no Irún definitives, perd

40.000

mandara.

•

•
Tambe s'editari i repartiri una
de gimnástica popular. amb setze Hieran. per tal que als pobles s'hi constimeixin una mena de societat gimnastmuta que .desenrotllin la cultura'
vf eisnnn
ica,. tan necessiria a la nostra jo.
Estic molt satisfet de la gestió dtls
delegala. i això mateix passa on actuen. Aixi ho he vist en els pobles
on he passat durant eta meus darrers viatges.
Respecte a governadors, o pesque
ha passat un semestre o perquè algurís ja passen a la reserva, cal pensar en revolució.
A l'efecte, he proposat a
i
en ha ha acceptat en princisk el nomenament d'alguns governadors civils,
alguns )1cls quala podran essen
taras retirats, però amb carácter tiVil, per anar començant l'evolució,
passant en aquest extrem a la normaAltrament, tots els governadors
han treballat amb completa bona fe i
patriotisme.
Quant a la censura, eres que no
s'exerceix amb extraordinari rigor ni
ala extralimitat en Ilurs fundan,.
Toas els ternes d'interès públic estan
en discussió i penso que no abs posat

cap traba ni en el fans ni en la forma. -Notnés quan la forma es un
desencert del que escriu, que, oblidant-se del tema aprotita per dir alguna violencia, actua.
Vull recordar novament que el r2-.
giro excepcional i temporal emparl
eh mateixos procedititents en temps
d'illustres polítics, suspenent garanties
1. Ileis que són incompatibles amb el
règim excepcional.
Dins d'aguents limite, la censura és
molt prudent. Les noticies que no haven deixat publicar és que eren
ses. Altres telegrames vinguts de restTanger, tendenciosos, relatius a la
vida nacional, també s'han tret. Aquests han estat alguns de les repúbliques americanes amb motiu de les
S2//CinilS recentmem imposades a determinades persones.
L'Ateneu, en lloc d'un centre de
cultura, era un alab revolucionas-O,
potser perquè la majar part dels soeis en sigein o pesque els altres no
disten -res. No s'hi podia transigir.
No igitcrava que l'acte havia de
promoure protestes, per?) al cap-d'avall el patriotisme i la raó sita imposat.
A América hi han hagut algunes
d'aquestes protestes, però sense importancia, i a Boca com a Xile han fea-

de la tasca. — Els sis mecass
Rsam
cat s.
sas que es compleixen avui no s'han
perdut del tot. A part dels primers
menos, d'aquella obra que podríem anomolar de dissolució, d'enderrocament,
en els nItims mesas quelcom hem fet
per a l'arranjament definitiu de la vida
del pais.
S'han suprimit les primes als cultores que recarregaven rerari amb
1.2.50.000 pessetes.
Sha recluís a dotzaves parts ranticip que es pagas. a a des companyies
roet
fern
.tin fet una organització

dicial, donant noves garanties
per a la carrera.

Tarnad hem fet una legislaran uniforme respecte de les
cärregues econòmiques de les
carretero.
Horn regulat l cadastre nacional.
S'ha organitzat una Comissió
de Tractats, a la qual je-he
donat una gran importancia.
Ilem fet aquest projecte d'Administracid local, en el qual la
nostra tasca no ha estat aHra
que la d'examinar-lo, car el
projecte es obra dele niés competents i antics jusrisconsults,
ajudant-nos en aquesta labor el
senyor Calvo Sotelo.
Dl projecte, de necessitat nacional, eslava empantanegat i a
nósaltres ens cap la glòria d'haver estat l'espurna que ha posal en marxa
Hem començat a tocar la important qüestid dels "f01•09..
coneixen el problema. Es tracta
de mili de propietats mal repartides, objecte de mal usdefruit i de cobejanees .propietäries, amb un sistema legal in'definit, en que els terrenys estan sense propietat definida i
901150 trehallar.
Si nosaltres no volguéssim servir al
pals hauriem defugit el problema i
rhauriem deixat al marge
uns
altres el resolguessin; pecó' com que*
no es tracta d'una qüestió de portici
social sinó que poner es tracta d'un'
començament de revoluciti agräria,
l'hem resolt.
Hem fet també una Pci de pensions
i hem constituís el crèdit agrícola.
Hem fet- .el projecte de Ilei de reclutament, q ue demä el firmará el rei.
Está inspirat en un sentit patriòtic
molt democràtic. Es rebaixa el ser‚ei a dos anys, i dintre el máximum
de dos anys, es concedeixen quiere
permisos de 4:e diez gla reclines que
draguen Iler!? 1 es trium. ene Irisen

eerque

estas ein societats glinnistitues o a
l'Assoeisció d'Exploradora d'Espanya;

nirfde

de manera que tai jainati
Cona-siena qualseved n•inyó,-eacara mes
no sigui de mima. t podn1 rebajar
su mesos del total dis dos MI del

,
servei.
F.s concedeix als espanyols ere.
tramar una amplitud grandissima -pez: que dintre dels divuit anys de tervd
el puguín prestar en período Mimatesis, a voluntat dels interessats.
Aquests hauran d'abonar mames un
petit dret de prórroga per trabar -se
a restringen
Es crea una eme non de soldata
auxiliars, pe' a oficines, ordenances
i altres serveis, per als reclutes que
- no tinguin condicions (isiques.
S'augmenten les concessions per als
fin.; de vidus i pares sexagenaris I
per als que tinguin diversos fills al
servei.
Es tracta, en resurta, de retenir els
soldas, a Mes el menys ternos possible,
El Preaident deixi comprendre que.
en el trimestre vinent passari
com interessant en co que es eeterete

a revolució de l'actual reina Preguntat pel problema del Marroc, ha
dit que eT Directori el deixara resolt completament.

L'actuació del Directori
Madrid, 13. — El general
Primo de Rivera, des del Palau
s'ha trasIlartat al seu despatx
del ministeri de la Guerra, on
ha despatkat amb els eots-setenerte de Marina, Foment 1

Hisenda.
Aquesta tarda el president
del Directori rebrä les següents
visites: l'advocat barcelonf se-1
nyor Vila Sanjuan, senyor Rafel Comenge, una comissió presidida pel comte de Cedilla 1
una nitre de la Gambra de
Inchistria de Madrid.
Madrid, 13. — El secretari
del Directori, general Nouvilas,
ha conferenciat amb el sots-sea
cratari sie Guerra, general Ber-s
Mndez de Castro.
REUNID DEL DMECTORI
Madrid. 13. — A les onza del
metí a'ha reunit, al Palau, eota
la prosifflenria del rei, el Con!en del Directori.
La reunid ha arabat a le, una,
no fent manifestanione cap deis
generals als periodistas.
LA TASCA DEL DIRECTORI
Madrid. 13. — A dos quarta
de sis de la tarda, un deis generals del Directori assistirä.
en nom d'aquest, a la recepció
que a l'AjuntaMent se celebrarä en honor dels oficials de
l'exercit portuguès que es troben a Madrid
Aquesta nit, al Ministeri de
Marina es protectara la pellfcilla deis vielges 1-Ws veis a
Ithlia. Hi essiet irä el personal
del ministeri i oficials
gileS08.

La nova Llei Municipal
comentada per "El Sol"
"El Sol " , en comentar la nova UM Municipal, hi estudia,
principalment, els conceptes
d'autonomia i insolidaritat.
Crea que el poble espanyol,
el qual sempre s'ha distingit
per la seva falta de moviments,
no vencera de seguida l'atonia
i la parälisi per tirar endavant
per si sol.
Per això alguns pensen que
la fornia mes usada ser ä la
dele Municipis en tute/a.
El desitjable ds que els Municipis es limitin, dc moment, a
les funcions autonòmiques mes

"Aquest principi autonbmio

de la hei té el periil de la insolidaritat a la qual tan donats

som els espanyols."
MANIFESTACIONS DE MAX
IIUBERT, JUTGE DEL TRIBU-.
NAU DE JUSTICIA INTERNA...

CIONAL
Madrid, 13.—Un redactor do
"El Liberal" s'ha entrevistat
anal) Max Hubert, ‚jutge del Trib u n a) permanent de Justícia
internacional, que actualment
da a Madrid.
Aquest senyor ha estat dele;
signat per Espanya i Anglatere
ra por informar en les recla-1
mecerme de .súbdits i protegits
d'Anglaterra en la zona espa-i
nyola del Marroc, com a juriar
eonsult, amb independencia &e
seu cärrec de jutge; pedo res4
pecte a aquest assumpte s'ha
negat en absolut a fer manifes-e

tacions.
Tampoc ha volgut &sebe mota
explicit respecto al funciona-,
ment de l'Alt Tribunal al qual
pertany, limitant-se a dir el ete-4
güent:
"El Tribunal permanent de
JusUcia internacional realitza
Una obra de creació. No actute
a tenor d'un codi estahlert que
facilita la tasca dele jutges, sitió que crea un dret; estä
creant, millor dit, un dret. Cada
ral (pa es presenta a la seva
resolucid es diferent,
La complexitat, per tant, dele
assumptes solmesos als jutges
renova els problemes de Dret
internacional que ha d'envestir
pràcticament.

Disposicions
de la "Gaceta"
Madrid, 19. — La '0~140
anuncia un roncare per pro.
veir la Comptaduria do dabais
de l'Ajuntament de Catella
(pleeetAnne), de 111 Mta oreaba%
dotada ama el aou aaual da.

3.000 p essotes.

•

eiteS terfii. U de mara de MA
Madrid, O. — Per reial or- •
dre s'autoritza pague a • me
estaciona radistelegrifiques de
• Ceuta As trameti i ea rebi 1eei privat als Naixeils axe
oreuen l'Estret de Gibraltar, i
' pul templa que es trigui a acabar la regiamentacie que es
triaba pendent de la Contarentia nacional de telegrafie ata» fila.
Madrid. 13. — Decret retaa I administració i aplica ▪ d dele dipòsits que stin requisa indispensable per a j ai p rposar davant del Tribunal Supeina recurs tie caseacia contra
44 Sentencies dic:ades per
PAudiencfa o pel Jurel
Madrid. 13. — Derret die-posara que fins a primers de julio' del corrent. que (meneara
Palay eronarnic, no regeizi en
eap part del erra arlirulat, el
rial decret de 23 de fehrer
dlerrer. que unifica lee dictes i
indemnitzaciont. Cava' de les
referents a trehalls de la remisfió i ampliarla fine a (11,i11,3
de! propvinent mes el termini
que el reial derrel de referencia donava en Earriele 12 so. hre la comisehi interministerial
enrresponent per desenrotllar
distribuir el treball.

Recepció i sessió Cinematográfica a honor dzis oficials
portuguesos
Madrid, 13.—A dos quarts de gis
de la tarda, un dele generals del Directori assistirà, en nom d'aquest, a
la recepció que a l'Ajuntament se
celebrar ä en honor dels oficials de
texercit portugués que són a Madrid.

Aquesta nit al ministeri de la
Guerra es projectaran pellicules del
sdatge dels Reis a Italia.
Ii assistiri tot cl personal del mi ritten i els oficlals portugueses.
PROPOSTES D'ASCENS
Madrid, 13.—En el ple que celebrea dissabte el Suprem de Guerra
i Marina s'estudiaran les propostes
d'ascens del tinent coronel d'Estat
Major senyor Arpar, comandant scnyor Pacheco, capitans senyors Gutiérrez, Sánchez, Capdequi, :slartinez,

Lacasa i tinents senyors, Morenes,
Miralles. Moraran, 011er i Pérez.
També s'estudiar à la creació de
Sometents en poblats i cotos miners
• de la nostra zona del protectorat.
ACORDS DEL CONSELL
FERROVIARI
Madrid, 13.—A la darrera seaaió
del Consell Superior Ferroviari, que
cona les anteriors, presidi el senver
Mach nbarrena, es donä lectura a la
base quarta del projeete redactat de
cornil acord en reunió privada per
les representacions de l'Estat i l'assessoria mercantil i industrial i mic es a.
Feren alguees ohsereacions els res
pre,entants de les ernpreses. i [oren
areepiades diverse. CfflICl/CS del geryor Garrido, que no canviaven tessenciadel proposat, i queda aprovada la quasi totalitat de la base quarta amb el sol vot en contra del re-

presentant obrer.
LA RECONSTRUCCAO
COLA IBERICA
Madrid, 13. — Al ministcri de la
Cunera han faoilitat la segun'. nota;
"Secundant la patriótica iniciativa
de S. M. el Rei 1/er a la nicenstrucció d'Espanya, han visitat
el senyor president tic) Director, inilitar les entitats sericicoles de Barrebana 1 Valencia per a Iliurar•li una
in,tancia comprensiva das treballs i
dicpoeicions que a Millo ti . :teuestes llaman d'adoptar-se pernee sigui oriat un fet tan feliç
Madrid. 13.—E1 serreta!, sencrai
de la Junta Nacismal del Cornete Espanyol a Ultramar i director de la
Casa d'Amèrica de Barcelona. En
Rafe) Vehils. ha ccleltrat una entrevista ami, el sots-sccretari d'Estar,
pst tractar. entre abres asrumptes.
del problema de lesereclarnacions dels
e s panyols residents a Mame, rete
perjudicis que els origina la política
agräria d'aquel l pals. sobre cls trac•,
tats de propiciar literaria amb el Fe •
ti. alezie. Bolivia. Paraguai
ne:11A, sobre la dotarlo econánlica

LA PINILICITAT('
de les Camines espany(Aas de Co.
mere a Ultramar • i sobre el servei
d'informació espanyola, a i
Fit - aines.
En la conferincia ola arinbat a
una coinciaeinia de criteri entre els
punta, de vi gui de la Junta Nacional del comete espanyol a ultramar
i el ministeri d'listat, havent «fluir
el senyor, Veltils gratament inipressionat sobre tots els aasumptes objeete de la conversa.

don de l'Associac:u5 de Premios de
Madrid. la grau creu d'Alfons XIL

AUGUENT DE SOU
1,3.—Els minaires de t'Alameda han acordar acceptar l'augment
de sou ofert satis patrons.
alt

senyor

Calvo

Sotelo

NOTA NECROLOGICA

Madrid, 13 — "La Venz'' publica una
carta del scnyor Calvo Sotelo.
Diu que el vot corporatiu és una
del Trehall, Comerc i Indastria garantia contra les corrupcions. En
cha dtelat una renta ordre per anter.ors projectes s'adjudicava al
la qual, en virtut de la pro- ven corporatiu una meitat dels regipoeta formurAda pel Comitè dors i en altres una tercera part. Aizi
execuliu i CerMearia regia de la representas:in 'es podrà fraccionar
per les classes que representa: obrel'Exposció ihero-americana
i tenint en cumple el res, culturais i ele la riquesa. Les enque determina farticle primer Wats que tintinan ro t no seran todel re:al (Serrad, de 9 de febrer tes sima les que és necessari que el
paumpassat. es nomena vocal tinguin, ni totes t ndran la mateixa
força en el sufragi, sind, proporciodel Comité executiu de Eexpreesat certamen al eenyor Batel nal al [mimbre• de socis. Altrament,
Venas i Gran. secretari (le la un es possible crear associacions per
Juma Nacional i le! Comen; Es- 'a ns dels cacics.
Aixes prometrä donar al muniripi •
panytal a Ultramar i director
un sigan privatiu i una estructura
de la Casa d'America, de Barpeculiar.
cetrina.

NOMENAMENT
Madrid, 13. — Pel ministeri

EL SENYOR :t'AURA,
DECLAR NT
Madrid: • 13. — A q uest metí. tal
cona eslava anunciat, Ita 'leal:ira: da.ant del Ennsell Sufrvern
de Guerra i Marina el sonyor
Antoni Mauna.
Ni a l'enlrada ni a la sortida
ha dit res als periodielesi.
La seva &clareció ha ducal
una hora. guardant-se en gran
reserva el que ha dit.
LA CAMBRA DE COMERÇ.
Madrid, 1.1. — Presidint el
senyor Basiii Pareien. ei Con
sed Superior de 1s Cambra
Comerta tibie es Va reunir des
cupe. El sonyor Vonthles,
alisAncia del sonsa-ti . ['ras:. dona
nmpte deis treballs. p tn:stiasea
i esnienes referente al
ferrovia"i.
Tamhe s'ocupa el Cancel)
Undquiss1 ria de moneda estrang era i de les difieilltal a !pie
han serosil per a les operariens
inerrantils en les reeents mala
ordres a agites' re-perle: ronveniane l a dr la mplantarla de
llora d'eslin; drels obvenctomas (1.- darme . : delegaeiö ofi
rin l d'arrulle de maniere; modis
firaeid de les ladres de la Ir..
bulacid industrial: terminis al,
lritesports per ferrocarril: informe sobre la creacid (le la
tole .50Itic;ln
ra n. b r a
Mercantil de Utarrelena.
Artii conlinuarä la sera ta s
-en.
ENTERII taFF N'T P. GENERAL r...szcArtAx
Madrid. 12. — animal mal'
s'ha !mielan-11 renlerratnent, del
g enera l Parearan.
VISITA DE COMPLIMENT
Madrid. 13. — A111 O 51 mili
ha ermirlimenint el rol l'e1r.-1111nislre !liberal elite d'Alatodovar
fiel Valle.
A'-'SALT A UN TREN
Cardava. 11—a l'ealariA
Santa Cruz de Modela ha pela!.
ns s alla t un tren per itrm partida de handolers, ele ntiale s'han
ando t la correr ondearla.
DEFII'NCIO
Madrid. 13 —ha mort
cial Alear Gonzalrz feral a bn:./1
II remiro* "Calt:a53". nI'Tea.
LA EF.UNIO DEL DIRECTOR(
Madrid, t3.—al! Director; avui no
sita reunir.
LA UNIO GENERAL DE
.
TREBALLADORS
Madrid, 13.—S- 11a retina la Comis.
sie Executiva Waquesta assoriació.
S'ha acordes contribuir ami) con
pessetes mensuals a la iniciativa del
Partit Sociallsta en honor de Pau
Iglesias, presbicia de la Unir*.
Ha esaminat l'estatut municipal
110U. beCC)alnient la part del rot corporatiu. acordant-se convocar per a
aquest fi una junta general.
PALACIO VALDES CONDECORA3
Madrid. 13. — SIm concedit al senyor Eduard Palacio Valdés, presi-

Els Alts Forns tancats
Islälaga, 13.—El 23 quedaran definitivainent lancats els Alts l'orna,
quedant sense feina centenars d'obrerS.

A tina comissió d'ohrers que ha
visitar l'alcalde, aquest li ha contestat
que mirarla de posar-hi retnei.

Ddrrerd horcti
DE BARCF_LONA
LICEU
Anit passada Migue lloc el primer
dels tres muerta anunciats al Grau
Teatre del Liceu.
L'interes del programa eslava concentrar en la segelna part, integrada
per tres obres del mcstrc rus lgor
Stravinsky. dir gulesper propi autor
Duer d'aquestes romposiettins, cl
scherzo 'Pees arttficials - i la :ante
del ballet "L'ocell de loe". mis eren
ja conegudes i el nostre t'idilio les
ha aplauda sempre (pie slian enerotat. L'altea obra. "Cant del rossinyol ', es donara en primera audició
i va sser escoliada amb cl mis gran
interes i rebuda ami) frenes aplau-

diments.
1:illustre cempositor llagué de

sortir repetidament a retire ovacions
bel, efectuases.les obres que enertititien les parte
pintura 1 tercera del programa (oren dirig des pel rut • fre Frantz
Schalk. de l'Opera de 1.'iena, el qual
es tnandesta com un mnsic lien talenliSs Eou tambe moll aplaudir
En la próxima tulxió ens oeuparem
me, extensament d'aquest iulporlant
CO0Cert.

DE CATALUNYA
PATATA DE MALLORCA
Les maniobres de l'es4uadra anglcsa
Palma 1rebut a les Mies de la rna
tinada1.—Ahir. rl:jous. s'ejecuta l'es
terratitent de l'aviacler anet:. s 01 n )t,
durant les n'un obres. El 12retre loa portat a per de braços pcis
seins untnany s. En un alijé hi ande:a atolle, retenes.
Una cempanyla de mariners escortasa el cadaver. rendint-li honora
Al mili arribä rail de l'es-

quadra anglesa. eauviazit les salu:acmns amilt le g atitoritats.
continuar leg maniobres. presenciant-les un públic nombrosissins

La Mutual Agricola i
Lle ProDietar:s S. A.
•

per a

L'EXTRZCCIO DE LATRINES
Es reben avisos
CEN (CAL
177
Carrer da Sepuiveda.
pi al.; ?minera ; e:éfon 33 le A
SUCL IISSALS

Passeig do e:ailt Joan, 95, pa!
lelehoi 2037 G.
Coeli!), 169. Telefon 3025
Carretera de Ellospilalet (di.
Aedo). Telefon 529
Franceme Giner, 56, tetada
Carretera de Sana, 135, prlaler, segona.
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ENTERRAMENTS PER .1VUI
MATI
Rafel &bebes Teruel, d 2 anys,
Hospital linde, al cementiri Nou. A
les deu.
Facund Segarra Raras, de 67 anys,
Hospital Clínic, al cernentiri Non. A
dos quarts d'onze.
Pilar Ferrer Floch, de 67 afloro,
Templaris, 5, tercer, al cementiri
Vell. A les deu.
Pere Vilasnola Caselles, de tres
anys i mig, Sant Joan de Malta, 25,
tercer, al cernentiri de Sant Andreu.

BARCELONINA

funcionaris de la Ccimpanyia
Panul Andreu i Josep Gon//hez, dendnant una partida de
fil metällic.
L'encarregat del magatzent
els en feu remesa, renten que
enmara raen empleats.
LtAndreu 1 el Gonzälez han
estat detinguts.

se ferides contyses al eostat esquerre, nas i regio del ventre, i fractura
de la tercera costella, de promastic

CAPELLA EXPIATORIA PER A
LES ANIMES
(Cerner de l'Escorial—Grkia)
Demä, dissabte, a dos quarts de nou,
se celebrará la missa da Comunió General amb platica pel doctor Joaquim
Masdezezart, Pare.

Catalunya efectuara una visita
a les esglesies romartiques de.
Terrassa„ el diurnenge
dia 16, sorlint pel F. C. de Catalutiya a les vuut del maté.

null.

Joaquim de Sentmenat, de 61 anys,

' ,Lea Urmenacnia. 7. al cementiri
Non. A dos

quarts d'onze.

Francisca Colomines, de 82 sayo,
Casa de Caritat, al cementiri de Les
Corta. A les deu.
TARDA
Pare Barbany Riera, (fe 42 anys.
l'inestrat, 20, al cernentiri Nou. A
rume.
lescades
Ovejero Carbonen, Borren,
1 21, de 82 anys, al cementiri Nou. A
les tres.
Sebastiä Xalapeira Julià, de 70
anys, Portal Nou. 26. al cementiri
Vell. A les dues.
Jcaquim de Sentmenat Patilla, de
62 anys, placa d'Urquinaona, 7, al cementid Nuti. A les den.
Maria Aragonés Zamora. de 39
" Valiera, 54, al cementiri Nou.
.ss les quatre.
Rosa Subirats Celes, de 63 anys,
aant Teli,;, 57, al cementiri Vell. A
le''Jegrou na itr A
c 'balate Iserte, de 49 anys,
juneä. 21. al cementiri de Sant Andreu A dos (mar?' de quatre.
Emili Pagan Media de 29 anee.
32 1. al cementiri Nou. A les
tres.

Carolina Seils Cabra. de 6o anys,
130, al cementiri Nou. A
cSarg
les timare.
Josep Juncosa Aragonés, de 68 anys,
\M'urde), 43, al cernentiri de Les
Corts. A .los quarts de quatre.
Eduard Rol Bertran. de 68 anya.
Casanova!, 201, al cementiri Vell. A
le g tres.
FUNERALS
En Jostp M. Jansä i Arni .jäs. MOr1 cl dia 4 del corrent. Acta, a les
den. als Dominica.
N'Antoni Barguts i Bargués. Morí cl dia 27 de fehrer. Avui, a dos
suarts d'imse, a la Casa de Caritat
En Telesfor Escudero i Calvo. Mari el dia 5 del current. Avui, a les
en, a la Coartada.
TITIOTEIG A LES CORTS
A la malmada d'altir. 11flS
II adregut s
int enl aven
robar,
pel que es %Tu. 1111 ,gallMer di')
enero,' de alonlneg,re (Les
Co!tel, pera aprNebuts pel vigima. varen engrgar-li diversos Irris de pis • ola, Cense que.
afortunadament,
tingue se in
pl/t/letia.

Una parella de la guardia civil, alrela pel snroll de lee detenaclons. lambe va intervenir,
fent ús de les armes. El lirateig
causà gran alarma eta aquel'
venal.
A &epa de les moltes reter.'
(pies felee per a la captura dele
lladregots. !muestre aennergutren desaparèixer cense relatar
raetre.
Tn

ç a la,roo. retredats, brenctutue

ulantwentw..g7.101'.'Fle".(2.8.11,P1.1.2,g..
DENUNCIES 1 DF.TENCIONS
A l'eetat id del Nord han ea!al roluides d'un vagó 40 pevea de tejad, 1 se n'han trobat

60 d'ohandonades.
S'ignoren els autora del robat erl.
Al mercal de Santa Calorina
fon del ingutt Josep Suärez Iglesias, que havia gres embollta 1

tacotal& d'una parada.
Al carrer del Pon nme, en el
nuat hl ha un dinhill da material de la Comparlyia Je Ti:Urna, es presentaren ele ex-

una A as-kinimbau
Alemany i Pi en Cta.. P. Gràcia, 7s

L'Agruiparid rntor.rr.bflea

Francesc Bertran Forga, de 89
anys, Sagrera. 183, al cementiri de
Sant Andreu. A des quarts de dei).
Josepa Grau Pamias, de 68 anys,
Marques de la Cuadra. 9, primer, al
cementiri Vell. A les deu.
Dolors Manzanera Provecho, de
vdt dies, Sant Olaguer, fa, al cernertiri Non. A les deu.
Llibertat Bosque Pulido, de 23 me1, 05. Diputad& 158. cinquè. al cementiri Non. A les deu.
Rafel Agulló Picó, de 64 anys, Diputació, 327. al cementiri Vell. A un
(mata de deu.
Rafel Falca Isern, de 67 anys, Roeatort, 204, al cementiri de Les Corts,
les dcu.
Antoni Ruano Tome, de 71 anys,
Sant Nicolau, 7, segon, al ceineutiri
Neta'. A les vuit.
Isidre Fontanillas Tordas, de 15
anys, Hospital Maritim, al cementiri
Non A les vuit.
Jaume Capella Gelabert. de 7 anys.
Canarias, 6, al cementiri Vell. A les
nou.aria
M .Mesonero Agueda. de 87
anys; {daca Sant PM., 3 bis al cementiri A'ell. A les once.
Maria Sala Costés, de Ro anys,
passeig de Sant Joan, 14. tercer, al
cementiri Vell A les onze.
Maria Mialhe, de 82 anys, Borra. :50. al cementiri Nou. A les

greu.

Dissabte..dia 15. a la nit, bailada
a l'Ateneu Empordanes, &Ter del
Pi. Cobla Montgrins.
Diumenge, d'a 16, mili, plaga Catalunya. Cobla diontgrins.

Sant Josep-Presents
Llibreria Subirana Portaferrissa, 14
_
En Guillen) Bergnes inaugurara l'exposició do les sevea
pintores, tetes a Ma rlrirca, a les
Galerive Delinea del Passeig eje
Gracia, 62, el dissable, dia 15.

Anua
Undreu

1111 0LTA LLET
prenent

Rob-Vida Miret
tic

Co

meo que tina oradte del out de

plantes Pialares que pastaren instrnitvant ets maintrers quaJi temen tieceseellat
d'allelar.
Durad l'aunaras: 11nb . VIda nAm. I

ronnbat 1411auttullurta, tinturo I roulettles
P ut r ing d e ( * rota/ , tteeeenrollta 1 lorldlra
el non ('si-ir, tortiflea la triare I predlsposa per a tul part fette 1 Ilet abonara
En la factanci•: 110b-VIlla irme o attaMenta 4 qu'infiel de Itel. u etniqueue
ra . seiria 1 mandeaa, reta la uta, Je la
oesnuirteto n'usarla per l'alletament.
Lii farmänes. utnr. d'ortos' Mira.
plaça COInercial. 9. Barcelona.

El proprinen1 dissabte', dia
I 5 del eurrent, a les sis de la
larda, a l'Eseola d'Inferuarres
de la Germandat de Santa Madrona, Baiza de Sant Pero , 1, 3
i 5, tindra 'loe la cinquena conferienota de les organitzades per
l'Institut de la Duna que Treballa, essent la d'aquest mes a
rarrec del doctor senyor Enid(
Itovirana, descaminara l' interessant tema: "Consells útils a
la infermera en la practica quirúrgica infantil".
Donat el fi de divulgació
científica d'aquestes eunferén.
cies. l'assistencia es completan-mil lliure. •
Properament, hom podra adquirir a tole ele principals
"colmados" de Barcelona els
se!ertes xneniales "AffiALIA",
de Saragossa.
EL DRET DEL 11 ARIT
Els esposos Josep Antoni Mota. de
40 atnys. i Rosari Luceras Ru)uio, de
29. que visen al carnet. d'Aragó, 215,
tercer. ibis a !Media van eiscutir per

qüestions de regim
Per tal com l'esposa no s'avingué
obeir l'autoritat marital a les bolles, el pobre rnarit es veté obliga: a
fer ús de rnitjans no gens correctes
per imposar els seus drets de marit
com cal.

Gr3n Fabril d e matatalso;
i pretts. Vettd,S
de to!es
a feneyris 1 al detall, CASA FS_
Catalanes,
524,
PLUGAS. Corts
cantonada a Urgell, I Consell
de Cent, 369, prop de Bruch.
----TOPADA
Al carro. (r.aribaa. entre Aneó i
Consell de Crin. abir. a les cinc de
la tarda. van li-mar el siderar rúa/ere 214. d'En Denienee Font. i rastosuibil número 6.711 El propietat
tVEn Frlip Floret. causant-se toro
dos Vehicle diver g Oo desperfectes.
No hi hagueren desgràcies perno-

nals.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Ti
ada dia te aansant de 5 a (los
.uarts de V. 1 dinar • l'amen
de II a it.
ACCIDENT DEL TREBALL

Treballant al magatzem d'espardenyes deis senyors Pujol i Companyia. de la Ronda de Sant Antoni,
el paleta Salvador Alojas Gibert.
38 anys. casal, que viu al carece
d'Urgell. tict, caneé pel buit del
muntacirregues al toterrani. produint . se la fractura intercapsular del
coll, de premústic greu.
A l'Asil municipal del Parc ha
mort Ramon Jartítte Ferrer, de 8o
anya, saltee, natural de Terol.

EXQUICIDA LLONGANISSA
LECITIIIIA SIBERIA, dr's de
11 • 50 pta. kg. NIONTADELLA. a
1'20 pta. lata la. FOIE- GNU,
a 9'95 pis. data 1 /8 VIOZNS
FERRER II COORPANYIA: Placa
Catalunya, 12. Tel. 112 A.
UN ALTEZ ACCIDENT DEL

TREBALL
Trebellant a les Draasanes de Baleara releer Josep Solana, de 84
anya, que vio al carrer de Joan Blande quiere metres

produint-

Arul, divendros, a lee den de
la vatIla , al Centre Excursionista de Catalunya, el senyor
lugri Casados donara una conferancia sobre el lema "Ideal
de la civilitztieiri farabnica•amb
tnolitt niel deseitbriment de la
bamba de Tut-Ank-Ilamen".
Avimern els nnetre g associate
que avui, segett divendres
Quaresina. chi [wats que regaran a la mercal, de runa san:
Lluc palangre, a 225 terca;
Lluc Canlattrirs vp nt re. a 075
1Prra. C1111. a 1 presida terca,
flu y e'. a 115 lara. a.- mies de
rap. a 1 . 60 lerca; eal/nnnets,

Ilensetailus,

ealantaraos,

etc ., grans arribados. preus
Ellnuneurnal de Bar_
retorna Rambla de CalaInnya.
111.1111. NO.

a dleposietd de l'auto
vernativa . Segun* sembla,
ludit, que ea de naei
Italiana, a Mallorca,
deis anuncia 1 atribuint.
()Sieso& coneixernenta qu
enganyava el pühlie ¡malo
projeetee d'indústries per
desearolliament de les qux,
eolliMtava capital,.
De . lea iiidagacione hin
‚'ha comprovat- que ' porta ark,
Palea nigunes condernnea i
probable que una vegada acta.
Mita la seva • acionalitat gigg
expulsat d'aquí.

Moneders i Carteres
per a St. Josep. Casa Pepene,
Pi, 7. bis, Sucursal, Petritzel,
Fabrica d'artiolea de pell.
UNA eONFERENCIA DEL
DOCTOR B. E. DEL CASTILLO
Ami, a les set de la tarda, Filias_
tre publicista Benjami E. del Catara
donara sa l'estatge de jAssociació
la Premsa Diària d'aquesta din*
(carter de la Canuda, 13) una cualts
rinda sobre el periodisme amerid.
'El dnctor Castiro presidi la Comisra
organitsadora de la primera Exposin
de diaris i revistes argentina cal.
brada a Buenos Aires en celebri
del centenari del periodisme nacieng
aegenti. Aquest senyor té com a kistnriador de la premsa (Vaquen
una reconeguda competencia.

tr:serve lea tas'res lc
a Rh el poileres

BURIL
Es la millor preparació alimenticia de cara concentrada inventada fins ara per la c.Sncia.

Inuninerabie ser • son•alessesta
Exposició i renda;
COLMADO ALEMANY I PI
Pleleiti de Grava.

75, Tal. 510

Repartiment a dosnicili

F.XPOSICIO DE PINTURES
Derna. dissalne, a les cinc de la
tarda. s'inaugurarà al Saló Pares una'
exposicin de pininrea a Poli de Pactista En Josep Castellanes i diverses
escultures en bronze de l'escultor Jaume Duran.

Fetad
e
iri sen

. 6 1 i n 4tti
a u eallu2u
7 rifa 1T881 .

CI O r l C 3 11 r

Grane novelan

en amuele.

presento.
Especlall(at en arree)

de

per

•

Salda

UN ALTRE ATRACAMENT
TRES DEraus'i . itAT.
TINGUTS
Seguint la serie d'atracamente frustrats que fa uns
quanta dies venen lentnt Roe al
districe cinmiè. tambe a la ma.
tinada 'fallir uns desconegute
intentaren atracar un iransciiirt que passa a pel Portal
de Sarda Madroaa•
Però reeistir-ee
energicanient i ras cene i.rite
acudí una parella de seguretat
que perseguiren els ntracmh n re.
detenint-ne tres. que han queda) a disposició de l'autoritat
militar.

nononnnannammtiee....

CONFERENCIA

Promet isser mod concorregudili
conierancia que, parlant de -El ame«
eseenugriiic des dels grecs 4ins ale
11,,,Ircs ches - , donara a VOrieó
cierre (lema, dissabte, a la nit, rerniniel artista N'Adela Gual. • L'autoria
del conferenciant, reconeguda per tse
hom que es preocupa dc les coses tlak
la valor espititua:, däria un gran re
Ileu a aquesta sessió. puix que, a pu
dels extenso, coneixtments que posan
ei senyor Gual de la materia a trae
In haure prolusió de clixes que i liar
trinan el públic de l'evolució que la
soler l en tot temps Part escenogreits

ds el paper predi,eere de l eh
minore fabriquea de eigarrea
del luan.
ELS DEPENDENTS

• I OIES. VERITABLE OCLUID
; objectes usats de totes elestes. Preu fIn, Tallara. num

DE COMERÇ
La Unió Professional de Muerden
de &mere ce'ebrarà diumenge que vt.
cha 16 del que Som. a les deu del triar,
l'Assemblea general ordinaria que cor
-responal'ycu.edint-h
una Assernhlea extraordinaria per
l'aprovació de les reforems estatut i
-ries.

EL CORONEL LACANAL

SERVIM A DOMICILI

Diu un diari trahir:
"Complerts els tràmits de
rigor, denla (avui I es proposa
de pujar al rastel! de Mota _
juich. per complir els sis mesus el arrest que liforen hamosale pel Canee!! .91.1peeM
Guerra i Marina, el coronel
d'infanteria En Ricard de Lacanal i dr Villar."

En barrilete de 1 5 (ares, ans
aiseta
Viles ESCOLLITS del PERECES

':•rorn

de‘3ant 3cturne gs•

PA BE LUXE
PARIS. — Tlpus Richelieu
Dlärlament a lea 11 del mati I
a lea ti de la tarda
Lltbreterla, 3.
Passelg de Gräcla, 7
Placa de Sant Miguel, 3, Crisis
Utilitzeu el nostre Carnet de

JAUME SABATE I C.'
Vilafranca
A 055 LITRE

Per a m'arrees:

F.

GARCIA RUANO

Llúria, 100. Telefon 1614 O.
Plats de pisa de Gijón.
pessetes 825 dotzena, només
les vaixelleries de L'uta INgla•
da, Rambla de les Flors. 8,1
Ronda de Sant Antoni, 5.
M•InentIMIMMMIONNEIBIIMAIIIMMell

11011El11 1 11 1 E
CAMISERS

tiquet&

Noviselni sistema de venda al
detall

VNA VISITA PERILLOSA
Abarra d'aliir, a la nit. una
loemnoten a itio, prai lira maniobres a l'estada nl Iluepila)el va empènyer amb tanta
tima un dels raguas que 11
hasta a la via marta, que atril)
tot i estar carregat amb 11.0ou
maons va arreticar els topos, va
destruir una pare( i ei laca dins
del menjador del cap de l'e:decid. que va quedar lOtalment
dest
Afortunadament no van
ocórrer desgräcies personale.

I7D111D13 POC PEGO:NANAELE
bet un ltidividu que ba queda&

Telefon 5027 A.

MItges I mItIons
Irrompibles

UMISHM
SAU
Buderiel g
Lru aturül u otättu

res, 14 de mere da i

otes d'Esports
FUTBOL
PARTIT ENTRE SELECNS O UNA VICTORIA FACIL BEN PREPARADA
brometa d'ahir, que amb el nora
partit entre seleccions ens vareta
r al camp de Les Corts, es presa crimentaris de tota mena, menys
La víctima va Asee l'Oscar,
prter dc l'equip d'Astúries, i que,
sembla, ja excitat pel que hasecceit al vestiari, abans del match,
ogoé dominar els nirvis i fiu una
tan desastrosa, que el pobre
• optà per no continuar la partida.
1 amb tot, no sercm nosaltres qui
aquesta ocasió regategem la nostra
ratia al jugador asturiä, que dei tm ale més de tacte i bon senil:e el distingit comerciant madriteixits que ahir representava
•
• R. F. E. F.". Mis que parlar del
it en 31 potser interessazi als
-t:r 3 lectors conéixer algun dels cpiis d'entre bastidors.
u -R. F. E. F.", per recaptar fons,
expressat els seas desigs de fer
partit a la tornada de l'equip de
á. Va convenir-se amb la Federació
_llana que seria contra una selecfrmada per jugadors d'aquesta,
e després van canviar de criteri.
,se de selecció catalana contra se• "nacional" era sospitós 1, soera exposar-se a conseqiiències
enlabies per a l'amor propi deis
recties madrilenys.
Optaren. dones, per recomanar amb
pa :ateces que en la pseudo-selecció
ota:ana hi figuressin precisament els
eerTes que harten anat a Milä, entre
eis vals hi hacia En Polo, gallee, i
Ovar. asturiä. La Federació Catalana
fngai més remei que acudir, conmiat-se. però, f.nalment, que només
-4,ar'.3 En Polo, la qual cosa ja obliira a en canvi complet en la Urda
Easartera. Els de la "R. F. E. F."
tul donar llur conformitat dimecres,
poc abans del partit canviaren
zorament d'opinió exigint que jugues
roscar, quan precisament l'Estruch ja
etava equipat per sortir al camp. No
ueren discussions i
tu dr que hi ha g
r2 l'Oscar haqué d'ésser-ne testirnooi inrcós, la qual cosa és molt desgradable. Fins sembla que el xicot
a negada a jugar, però no tingué mes
27.2: que cedir a les exigéncias que
li
En tot amé creiem trobar l'origen
ú la desgraciada tarda de rOscar.
hdem assegurar que és un cas de
'pine" formidable i que ahir va
lendre proporcions scnsacionals per
'e,,;-cumstäncies que el públic creié
tal volta mala fe. Si aquesta
Lzes existit, no seria del jugador
certament...
La selecció blanca (no se'n pot pas
ir catalana) no es va entendre en
rn la partida, però a la primera part
re dominar bastant més que els seus
cre'zaris. Naturalment que amb cinc
tnnocentons gols d'avantatge que li
poriaven, era impossible aixecar llur
toral, i acabaren fent un partit deustrós.
De l'equip 'nacional" ens van dir
Tic ahir ha féu millor que a Milä.
Forrnalment ces ho assegurä sin company que hi havia estat. Essent amad,
m mis estranya ara el resultat ainb
D.3".fa... I quina davantera! Ja ens
bern estés prou amb aquesta moixipega i no val la pena de parlar ne
• L'esport ens ho agrairà.

Alcintara, Sagi, Linfa Blanca,
Aguirrezabala, PeSa, Besarla, Vilar,
Feliu, Sancho, Canilla, Estruch, Callado i almea.

coxa
CAMPIONAT DE CATALUNYA
El Campionat de Catalunya amateurs comeneark probablement, •
primera J'abril, quedant fixat el termini d'admissió d'inscripcions fina
el dia 31 de mace.
La inscripció, com en anys anteriors, costarä 2 pessetes i es podran
ter a Barcelona Boxing Club, Hospital, 531, baixos; Sporting Boxing
Club, Ferlandina, 37 (Bar l'Aranya);
Catalunya Atlètic Club, Sant Gil, 3,
pral., i a la Reunió Familiar de Sans,
Consell de Cent, 18.
Els de fora hauran de fer-la per
escrit a la Federació Catalana de
Boxa (Sant Gil, 3, pral.) remetent
l'import de la inscripció en segells
de corren.
LA MATINAL AL COMIC
Es un fet la participació de BataIler a la matinal de diumenge al teatre Cómic, en la qual luitarä contra
Gómez, del Sporting.
Per a la reunió del dia 23, ultra
h revenja Diaz-Tejeira, campió de
Catalunya, i Bru-Molina. es parla
que Fäbregues, campió de Catalunya
del pes ploma, serà posat davant del
Ileuger Didac i aquest a Cotelo.
ALIS DETINGUT
El popular boxador Alls ha estat
detingut, per haver-se cornprovat que
era el que guiava un automòbil que
abans d'ahir atropella quatre persones a la Rambla.

AIXIEK CAMPIONATS
El CD. Zampa «guita per ale
Dimuilbao vinentaide mere,
tau afilies vas eampionats sedal,
Oree Rail di balite
per
amb clusificuld per a atletas 1
FESTIVAL- lomea $111
a futbolistes.
aumentigHOCKEY Nil de grana sorpresas. Precia-.'ESPANYOL CONTRA UNA lució de la reina de la &Ilesa.
Enlluernadera eavalcula 5 des- •
SELECCIO ANGLESA
Ens assabentem que prebablement tilada de batieses.
Loealitats: Casa Aurigemma,i
el vinent *tia de Sant ;asea Moka
Roe al carne de l'Espanyol ate partit forran, 53.
d'hockey entre el primer equip d'aquesta secietat i una selecció de je- teseeeeedeedde~ffleffli
gadors pertanyents a l'eficialitat deis
TEATRE NOU
destroyers de l'esquadra anglesa que
ha d'arribar al nostre port.
Aquest encontre portarå al camp
Grau ecempanyia de 'anuda.
esmentät ein Micienats d'aquest esDireecid escénica, Leopold Gil.
port per apreciar la indiscutible väPrimera actora i director., Parlua deis anglesos, els quals voldran
ran Valle> i Carlea Iterara.
prendre revenja del resultat advers
Matees directora i tioneertaque els seus companys obtingueren
don, Julia Viras i Laurel
darrerament amb el Polo, el nostre
'boa
campió.

ATLETISME
La Secció d'Atletisme del F. C.
Barcelona anuncia la celebració deis
seus tercers campionats d'atletisme
reservats als seus socis, els quals tindran lloc del 23 d'aquest mes al 6
d'abril vinent.

SS.

-TEATRES
Gran Teatre del Liceu
Concerls de Quaresma.—Diumenge, tarda, a les cinc. Segon

concert simfònic, per l'orquestra Pau Casals, sota direcció dels eminents mestres Igor
Strawinsky i Franz Schallt. Primera part: Cinquena Simfonia
en do menor, Beethoven, sota la
direcció del mestre Schalk. Segona part: Cant deis remera del
Volga (primera audició). Scherzo fantestIce (primera audici);
PolitainoWa, ballet suite (prime
ra affilieiö) : Strawinsky, sota la
direcció del seu propi autor, el
mestre Strawinsky.
Tercera part: La condemnacié de Faust, Berlioz; Idlill de
Sigfrid, Wagner; TrIstany I
Isold a , preludi final sol, sota la
direcció del mestre Schalk.
Tercer i siltim concert, dimeeres, nit,

Teatre Catalä Romea

Telefon 3500 A
Avui, divendres, a les cine de
la tarda. La comedia en quatre
actos, de gran broma,
rermells.
LA MARQUESETA QUE NO
Montesnos,
CaOscar, Ilassaguer.
SAP QUE TE
ralla, Sancho, Caicedo; Olariaga. Po- Butaques a 1 i a 065. Nit, la
blancs.
pele
b. Cros, Alcäntara i Sagi,
comedia en quatre actas, de
Acul d'àrbitre En Llovera.
gran exit,
o,
a
faa
7
Ei resultat va éser de
UN FILL D'AMERICA
rae deis vermells.
Butaques a 2 pessetes. Demä,
CLUB NATACIO ALACANT
dissable, tarda, 4 actes, 4; 2
F. C. BARCELONA
de Mirandello,
El Club Natació d'Alacant, els grans èxits, 2,
Em
caso
per
no
casar-me
i TotriOnl del qual han aconseguit atraure ca ferroll Nit, Un NI d'AmbrieicÓ de tots els aficionats, s'ha
,
a
dos
quarts
ge
ce. — Diumen
117,at definitivament per tal de colquatre, la famosa obra Una
:sur-se a primera fila en triomfar de
cegada era un pastor. A dos
al Campionat Ilevanti, adjudicant-se'l quarts de sis, i nit, Un Ni d'Adesprés de dos partits emocionants mèrica. Es despatxa a comptaStab el Gimnàstic de València.
darla.
Ahzt, 1 que els alacantins arren g le-

Diumenge que ve, al camp de l'Awa t de l'Esport de Sant Andreu, tina Use aquest interessant partit que
donada fa situació actual d'ambdós
equips is d'esperar que l'encontre acon
seg uirá un interés mexim.
EL BENEFICI A LOREDO
Els preparatius per a l'encontre
,11,e organitza l'Espanyol a benefici
del seu jugador Loredo van obtenint
Pan èxit.
Tal com dèiem en passades edidons, jugar el primer equip de l'Es-

Nn Yol contra una forta selecci6 ca-ja
blana, pel qual motiu s'han ofert
du

següents jugadora:

044~4~~~~1

e» arrumba» ALA PAR7rri oorsogyran Pu AL
DIUMIUMEIL

LOS GAVILANES
Diumeng& tarda; Caso de
pm:denota, El nido del prin.

divendres, larda. a les cinc.
Mitrada 1 butaca UNA peineta.
La manera Mendanyar lee eones
MIL a les deu. San erehrent de la
comenta en tres áteles. d'En 2111t
vsumutana.
LA arma aova

Saló Catalunya

TEATRE

GRAN CINEMA DE MODA
Tornas
Molases
I irle Ropo
Ame, divendrrs, Mena Sel ecta, muslo de la bona soeleial barreta
bina. Darrers dies del tnrn senas a
emnal, l'etit de ta temporada: Al I.
Materias ton* do la mar, eseenei .,

POLIORAMA

•

heme. dissabie, tarda, a dos ;Muta
de CMC:
TM& MISSITAII
—
LA 111110 0A tUT DE MAMO
1511, reestrena del atverut vodelvIl
en tres actas,
CUIDAT DE L'AIIELIA
PILO

e0080•0eoraeG840444..80114h
.0804444404044.4...."."

do Proluere do 111111

tailtaTIA INTIANACIONAL
DA Clac I GRAOS VARIATATI
mauguraeld dlaaabUL tI de ame
Mibutaut Si elMOINMI
Matila iliMM18•10• e21
ß T
•
4.
u medid
etulle#4% flit_K
•
• • II

ROSEft PINO

I

1 Avui, divendres, tarda, a les
cinc, 1 nit, a les den, grana

TOURNE1

Frederic Cabal%
Oras eempanyla do ‚arene.
la 1 opereta, primer agitar 1
director,

Itanton Pella

' funcions en honor 1 benefici de la eminent actriu
ROSER PINO
Tarda:
I LA JAULA DE LA LEONA
Nit. a les deu:
INALVALOCA
40600»040•9448.181141144411.
444144414144444444441444*.+"

Teatre Barcelona
Companyia d'Opera de
Cambra
OTTEiN-ofIABBE-DEL
POZO

Avui, divendres, tarda, no
hi ha fundió. Din, a les deu:
LA LEYENDA DEL BESO
Dissabte, tarda:
LA LEYENDA DEL BESO
Nit, debut del bariton Dial
Ltedd amb
LA MONTER1A
i LA LEYENDA DEI. BESO
cantada per fintan' Saludas
i Frederio Ceban& — Diumenge, tarda:
LA MONTER1A
per Blas Lledó,
E LA LEYENDA DEL BESO
per Saludas i Cabalid

Demb, dissabte, a un quart
d'onze. Primera part: La
celebrada Opera camlea
francesa, del mestre Paer,
LE SIAITRE DE CHAPELLE
Segona part: Concert per
l'Orquestra de Cambra, dirigida pel mestre etanol/.
Tercera part: Estrena de
rbpera en un acta, llibre de
Tomäs Borrtts, música de
Conrat del Campo,
FANTOCHINE.

144444444144444.144•4441444

Diumenge, tarda, Opera de
Cambra

$44444444.044.44.444444+L

404.8011440414,1100444441+00u
404+11~44044844081114444

PRINCIPAL PALACE
(Espeotaelee Giben)

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de Barreneles, operetes 1 revistes

Per donar lloa als assaigs
generals amb els,
800 vastas, i les
24 decoraidons de

NE

s'ajorna l'estrena de la "re..
vue" fins a la setmana vinent

Avui, tarda: Los granujas,
La canelón del olvido i represa de El barbero de Sevilla. Nit: Represa de Diana Cazadora, La giraldlila,
per Ferret i Fidelito.—Dissable, represa de El pájaro
azul i El apuro de Pura.—
Dimatis vinent, debut de

444444444+144444444441144.

IJkVIAT

Giovdnili luso'
AVIAT
14.0.4~444~~4

TEATRE TALIA
Companyia de comedias de

MELIA - C1BRIAN
Avul, divendres, tarda, a les
eine, 1 nit, a les deu, la cometila en tres actea de Mufloz
Seca,

EL CONFLICTO DI MERCEDES
»ami, dissabte, tarda, a les
cine

EL CONFLICTO DE IIIMICOES
CUATE... Y VERME

5

arnb La reina de las prado.
ras. Aviat, reza mundial
de Franz Lehar, La mazurca azul.
m1u444444414804184414441444
60.1141444444114440446~4-/

Companyia cómica del teatre Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor I director:
PERE ZORRILLA
Primera «hin
VARIA CABETE
Avui, divendres, tarda, a un
quart de sis. Nit, a un quart
d'onze. La tragedia guitas.
ea en tras actas, de Carlea
Arniches,
LA LOCURA DI DON JUAN
Bemb, dissabte, tarda.
Uttä MUJER QUE NO
Aman

Nit, OPERA DE CAMINIA.

IMPORTA/1T: De gluta de
lecelitate • a somptadurle,
d'onza a ab 1 de emes
MIL

Cinema "MIRIA"

C

FROvastSA, Its0

n-t
tf)

,

74:

4.644`e»,-0..4344.4.4~44+1**

:

rt"

CONCERTS:

enmeionants al tens cle la mar.
Exila: Lama neo,. (l'Hit Natio . •
naii, precirn4 renlAdla; riartomeu
momio«, ;lidies sreuides; Ralas/ te Para'. DiumenEr, a la n't.
resoevemment Co l'uy: Eta enemies do la dona (dues lornackM.

e.•

; trinrnr mundial de V. Olaar0 Mi Ces, la pellicula que reconlarru

seri.pre.

»14

z

ALL DE PAUL IZABAL
:t.

115. Pensase

411444444+044444.44.4444.

LiS °RACIAL as

ti/ventees, a don ralartil de
es:
(Sis aranera)
RECITAL DE LIEDER
per la diStleirlda arana
SUAAIMA DUGANCEAU
aprontada «¡reina de la Profesa°.
ra Ira luna CERDA
PROGRAMA
PRIMERA PART
Dethler
Capelos
Rubineteln
Amotino! OMPOW
da gnu, (Irgue AEOLLAN
MONA PART
Paellhou
Manoteo
~Cerilla
Non, Je no erras pu
iterbere Lee•n••
¡cunea fIllettea
Schumann
El Papado
Schubert
Frisan&
Gris"
El cura del ternas
TERCERA PART
Granados
reatara I puntejat
La de raes azules
Padilla
Planas
L'anima de les llora
Borras de tra,au
La Urea
A. ateetrea
Carni de la font
Les gotea d'aiqua
Has pormila que t'estimes Lozano
Total."
Abril
SUSANNA DERANCEAU
AtOmP., JOAX SANCIIEZ
Plano STE/MVAY, Se Concert
larnacloint con) de costura.

Antut.

Gran Teatre Comtal 1!
Gran Cinema Bohimia
divendres, tarda I rat, grana
proarames. Les divertidos palma tes Quin aleott; Pamplinera otra do
palla coges 1 ftleardot reparten
la fOrM0311 comedia Cros -Frou; la
patenta eltraordinirla La trape- ‘„
dia del solees da Lid, 1 »Madi I

1

4.4444~~4~44.4.
4444444~~4444441~*
1 Monumental - Pedró
Walkyria
Avul, divendres: La arracima Eamarsaita, I rarnada: El quo pot fa,
una ella; La nota que .10 estima."'
per Charles llar: L'eterna flama;
La 11.1 soca. Diumenge, tus: La
pirateara remiraras, 11 Jornada:
Marisa. obra popular del anstr•
Vives.

re4044.04.144•444«erees
Diana - Argentina
Excelsior
Avui, divendres, primera jornada de La tragedia del correu
de Lid, Ricardet reporten*, Froufrou, Pamplinas cap deis pella
ropas, Quin xicotl

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Non
Asnal, divendres, atarais! empaperador, La nota que jo es.
timava, Canip16 invencible, El
no) de Cactus; primer tom de
La tragèdia del correu de Lió,
Mais de soeletat. Ben aviat Les
dues tempestes.

Cinema Princesa
Telefon 1371

VICTORIA PINEDO

Teatre Barcelona

Nit, a les deu:

o

(entre ltb a. Catalunya 1 Riamos)
I,sd MILtalst PEL.LICLLNA
OSERTUP.A 15 OR MARO

.

Companyla dramitioa espanyola de

Avui,

LA rat_inaß SIL SIL JAMA

N

4+644,dee-M,14444,114.04444411*

si44144.18O4444+00044480.-1

reosooffleos+oer~eeeet
TEATRE TIVOLI

SANTPERE BERGES

o

1144••nn••5•5•••4444.444444

,seuwise•-•••-••••••••••••n-•••

F. C. Barcelona

8111C A

Mettta 1Rogiatrada

menge.

n•444.4.444144144444441441+0

(Campió de Llevan'.
contra

— S1 el partit bagufs d'asserl
suspea per l'arbitre, demores de
renteneat, no sera torna% rimport de i es localitats ni allende&

RAMPEN

La populartasima artista,
Idol del ptIblio,
PILAR ALONSO
Nou repertori de la seas
creació —Magnífica presea,
tacid. Denla, dissabte, tarda i nit,
PILAR ALONSO 1 RAMPEN
IMPORTANT: Queda obert
el despatx de localitats d'II
a I i de 4 a 7.

--CINEMES -

C. de Matad° d Alacant

AVIS.

Aval, divendres, seguelx
el gran &lit de DAVANT,LA
VIDA, PROGRAMA AJURIA
ESPECIAL, per Conrad Nagel, Muten Wilson i lar*
DIPLOMACIA FEME•
NINA, per Hay Allison; NO.
VETATS UNIVERSAL, número 78 1 L'AMOR ES TERRUBLE, cbmica.— Diumenge, entrena de Charles Ray,
ENTRE L'ESPASA I LA PARET, PROGRAMA AJUMA,
una de lea millors petitcules d'aquesta personalitat
cinematografica.
AVIS: Es despatxen bu.
taques numerarles per a la
sessió ESPECIAL de din—

•

LOS GAVILANES

Dies 18 I 19

(Campió de Catalunya)
A dos quarts do quatre

MENOR Mili A.

estrelles de varietats.
Avis), divendres, tarda, a dos
quarts de cine. EH, a les
deu. Projeeeló Antera,sants 1 notables pellicules.
Exil de la formase bailarina
LA GOLETERA
Els ovacionats saltadors
briba
EYPSE CAMP Co.
Eilt deis notables sarna
tes a la bascula
THE VVELGRAFF
(Mido dele notables artistas
CORO I NEO.
L'as dele excéntrica,

elpal i

Gran Teatre Espanyol

Teatro ande

5i 5MIRE111 A ton no cmittli QUE ame avisan TOMES
ta* arrumar.* ama La os-

Cal' DE LES COHIS

i nit:

Els espectacies

equips estaven formats:
Zamora, Raume, Acedo; Gamborera Meana, Peña; Fiera, Samitier,
ZaVa, Laca i Aguirrezabala, pels

taran el seu onze complet, fa preveure
que els dos encontres que han de cekbrar-se al camp de Les Corts, seran
a:12;nent interessants.
AVENÇ DE L'ESPORT
UNIO ESPORTIVA DE SANS

emna,
Avui, divendres, estupenda
Dissabte, tarda
tartana.

.AVIACIO
Demä, dissabte, dia 13, a les set
de la vetlla, tindrà !loe al local social de Penya de l'Aire, Pelai, 62,
la quarta conferencia del present curset de vulgarització aeronàutica.
Coro en les anteriors, el conferenciant seri el pilot-aviador Josep Canudas, el qual parlarà sobre 'lucressant tema: "El vol a vela" i estarä
reservada als socis i als seus amics.

OLISE

&Mea de variable
« as
Magnifico M'oil h-s gin

Avul, divendres, dia 44.—
Programa Ajuria, El tresor
amagat, interesaant film dramätio de gran argument, interpretat admirablement pel gran
artista Marien Daeies, Ajuria;
De cap a peus, grandiosa cinta
americana, interpretada pel
malaurat artista Wallace Raid,
Ajuria, El vagabund, assumpte
drambetic; Fatty nou rica, grandiosa comedia cómica, interpre.
lada pel popular artista del matera nom, Ajuria; El dia de
ban y , dues parta de broma.—
Dilluns, Les dues imputes,
ereaci6 de la célebre artista
Liblian Gieh, pretagonista de
Les dues edenes, el qual film
el supera; Fru-fru, extraordinari film dramittio interpretat
per la gran artista Mina Palerme, i d'altres de gran Axil

• •

o

:44,34-94.M1-e-K-mieleeeeee+114-..

Palau Música Catalana
Avui, divendres, a tres
(marta de deu nit, primer concert per la famosa cantatrlu
nordamericana

ALMA SIMPSON
Caneo,;, cläsalques, romàntiques, popular' I exetlques
Localitats i entradas a taquilla
Diumenge, nit, II i darrer con.
cert:
ALMA SIRIPSON
Localitats: Magatzem do música de la Unió Musical Espanyola, I i 3, Portal de l'Angel.

MUSIC-HALLS
ALCAZAR ESPAÑOL
Unió, número 7
NOVA EMPRESA
Grandida èxit del nou alano
artistic en el qual figura
AUREA-ALBA
l'enelsado r a bailarina abalea
MARY WIEDEN
la notable muebla de ball
LOS DUAL
la belltssima
CONCEPCIO GARZ0f4
i la celebre
FRANCISCA ROMERO
(La Moreta)
acompanyada pel celebre tocador de guitarra Miguel Borrull,
una cantadora flamenca
—

DIVERSOS —

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antont 42 I In,
Tigre, 21
Demb. nit, extraordinari ball
de méseares "Mi-Careme", a benefiel dele cambrera del Bald.
Exhibleió de ball per una
aplaudida patena do professionata.
Espiendids obsequis a lea
mascares.
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Aigua mineral

natural ti Digestiva :

Excerlent per a taula ::

De venda a

tot arreu

8441nn•n•n••n••81n•nn•"

PELLETERIA

LA SIBERIA

material compott exclusivament amb amiant 1 cimera!
PER A COBERTES
PER A

( Plagues de 49 x 49 cm., colora gr13 clac 1 roig.
( Xapes ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 114 cm.

Rambla de Catalunya, 15 : : Corts Catalanes, núm. 624

REVESTIMENTS ( Xspcs "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.

• BE RIRCRIER 11111183182•1111151511R111111111111•BIR BAR Rin 111•111 11111BBBRIBRIIRB

(1lPOSI1S per a aloa, alterada

»ala rer a hiladas traigua. etlittlents 'Seda)

OMS

Fi de temporada

Grans rebaixes en totes les seccions

EN—TOTS ELS MODELS 25

Uralita, S. A
Oficines centrals

•

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, 'SEULLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

.11113/81811111

Plaça Santa Anna, 24.1.
mal•••••••••••r••••••••••••••••••

Servei Municipalitzat

110••••••••••••••••••••••••••••n••n••••• ......./.111WOMISM•••••••••••••••••••n•••

TELEFON 2480-A

SUCURSALS:
Balbba, lletra F., Barceloneta. Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu.
número
284, S. 31.
Tel. A. 1895.
st
IX Borla, Major, 27.—Tel. 99, S. M.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
236.—Tel, 238 S.
X Sant 3larll, Muntanya, 37.—Telefon 234, S. M.
•
VII Poble Sec, Campo Sagrado, núHospital Clinic.—Tel. 332 O.
mero 24.—Tel. 3400 A.
Dame, Reina Elisenda. 8.—Telè111 Sane, Canonge rinernat, 10.—Tefon 107, II,
lèfon 104 H.
.
P
vin Grieta i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
La Unid d'Empresaris de Pompes Fúnebres de Parcelen a, Societat Anbnima, interessa
def pnblic que 88 serveixi exigir el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, ale representante 1 dependents de . 1a dita Empresa que es presentin per concertar ele ojuelos
d'enterrament, a ti d'evitar ia intervenció de persones estran yes e ella, que dificulten i encareixen el bervai.
El públic pot utilitzar també els telifons4e les Tenencies d'Alcaldia i quarteretsde la Guärdia Municipd.

Districte 1

n "'

"

PASTILLAAVALDA

BERLITZ

Podeu aprende, ara un Idioma.
17 I 18 de Tefe

para combatre tota mena de malalties del PI

11/4411•Mn

Nena especlais barati s slms per
a (hiel o mes persones de la inittelia famlita I per ala dependenta
d'hotel.
Llena particular.
Pelayo. L — Tel. 330 3 A.
Oficinas: 5 mati a 10 nit.
TRADUCCIONS

a 0'50 pessetes es deu
meres paraules 1 a 0'10 per
cada una d'excés

Sabó 'LA OCA

QUAL1TAT SUPERIOR
FabrIoant: J. ALER111.

CONTRA.

ASSATI

ABORT
iDOLOR

28

ADVERTENCIA

ir*

a totes lea ntrmaclos
LES VERITABLES PASTILLES VALDA
qu'es Venera SOLAMEN? en
CA1XES
amb el nom VALDA a la
tapa 1 mal d'aura forma.

FAINAtIA
3p1..g

Defensi's

ha traslladat el seu despatx
RATOS X al carrer de Bahnes,
núm. 102. pral. — DA 4 a 8.

Ont•ONtivd•emn.
•.•nnIAMPW••nn•
•
.4.1
I14100144W4O48,080.
feeM1.•NOrhereIMA
eme

re*.

MUSA POTta
mansas=

fe-d-w3

A
ROCALLA
Pissarra artificial de Ciment 1 Amiant comprinsits

PLAQUES 40 x 40 o/m
qualitat corrent 1 11111141238
META L:1.10A WIENT
Patent núm. 7780:

113

VENDES
MAGNETOS. Cr="7"
camer eilty. m'Enero U. a e pacal. 1188.
cene a Pon aren. Carrer Unl•
Pu 11m
%, sersttat. 96. entremi •_—.
a moderREVOLUCIO! Maquinan
na per • treballu
La fusta. flpus patentan. E. Bufet
Artbau. 110.
g id. SOG pess‘tes. Caras%
PIANO ()eri
miniero S, primer.

TAPISSOS

BILLARS SOI.ER 3„ne'ZI:
Sdint ocasiono a Son preu. Vtladomal

122. mcant

DIVERS ES
HIPOTEQUES. da. Boirsjacatt
BOROSAL
no

remeted* sempre Is tir
continencia noctUena

nens.

weammr.mmen01

121 condensada

Deban PINTI• • 84/441,
IfflablIononte DALMAU OLIVIERIE11, S.
l'AisitG 01 1,141)U371tIA, 14 • bARCILONA

El PAGES

Ma~~~~0.3~~1.0~••n••n••••••

BARCELONA
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Imattomotamoor

CASA ROCA
•

O•

TIT. WOBJECTES

rW

tractactd. 3. A. Paseatae da la Pall.
entresol. Telefon 4414 A.

PRODUCTES HORLINE:
AOJA d'HORIINE (tintura progresstve per als cabells
Manee DEPILATORI (actlu I Inotenalu): O. - POLVOS (mole
•dhersinta) 250. - CREMA (evita les arrugues): 210. • A101111
DENTÍFRICA (en comprimits efervescente): 5. • 15ATHOI.
MONTRY (sale mineral, per a banys de peus): 3110.•SANIEIEL
(comprimite al bay-rhum, per regenerar e caben): 310,

pral. :-: Tolden 3344 I.

"sa

pista".
tosportantLa
hspecJaittat en tapiase.. religiosos. IIIPO•
Pifió permanent de qtdadros 5 Pa, rre.
Su, eleortafIes. etc. Falortciec10 de mara
I motllures—Ro f0111Pean sena* /1111"
aquesta Case. F. ilontlalcon. butern
loas Portaferressai.

n1/11010101101441141MIM

Josep Esteva i Cia.
Fitbrica a Sarria

contra la

es un tónIc del cabell que Muaré la seva caiguda, fará
aventar el scu creixement, ti donará iinor 1 suavitat. Des.
seguida de.pres de l'aplicació d'aquesta load, les mayores poden procedir al pcntinat, risat o ondulat.

PER A TOTA MENA DE TEULADES

Portal de l'Angel,

'-' r a diumen ges 1
DEPENDENT PMes
l'estilla, es de-

sMa en importan( connterta. Escrtare,
(M'ata reterAncies, a LA PrEL1CIT4L
min•ero 344.

LAIGUA d.HORLINE

Irierdll9119111M111711rtrI IIIIM eilri r ommimiele9Tumf eromimpin ryr;

Planea ondulada
Grandäries
120 x 75 o/m.
185 x 114
850 x 114

DEMANDES DE TREBALL

Amb hIgiene 1 precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra mscluresa. Combatiu l'obesitat pel regins
i l'exercici, esborrcu les arruges amb massatjes locals;
pero sobre tot, eviteu els cabells blancs o grissencs, primer senyal de la vostra decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilancia els homes i eones
rivals vostres, competidors vostres, miren els vostres cabells, el vente Ugoti, fa vostra barba. Cada dia scntireu a
dir: - Has víst a fulano? Es fa vell; ja te cabells blancs.
En quant a les dones, mes observadores, mes coquetes,
mis presumides, la situació es pitior.
Doncs a defensar-se, a resistir! Fora 1s cabells blanc.sl
Al primer caben blanc doneu-vos una tintura de
Attua d'Horllne, la tintura progresstva i científica per
excelencia. N10.0 SC n'adonari, ni 1.1 vosees intimo, perqué vostres cabello agafaran Uur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us fati picor, ni US suturan gran:hui tia faX346 neuralgies,..cd
teniu que timer per la vostra

0.0ICACI001
ilartfüll. Catarro& Dreemstilla, OrIstor. Poosmalab

-

(le licor!. Pones referendes. Escrlure
LA PUBLICITAT, nilmero 341.

VELL SA

el pederele vahee 1 calpeorkewt beiridMr, •••Stradald•
out gibo ao puludIca real«. 1 calar 1 cm l• toa

Demoro • Peosailee I Centre. d'EapeelOce
l• la de re4104 F. 99 849.A 1 PONT Brath, 04
A l'alada •s %VAL 1 LISAS Honrada. II
CAlteELONA

OFERTES DE TREBALLA
viATJANT canteen' entes Ane
lusia, Mart. «, Lievaat
1 quelcom .1,• 1 "Mar/ s'orareis per a rus

1113111111111111111=111111111811111:11111121111111131111111112,11121;11111E11121211111111211111113111

BRONQUIOLINA

DEMANEU, EXIGIU,

"
-r
Ibtlgiritylxi

Moto-bicicletes "SALVADOR", de 1 1/4 HP., a
Pessetes 850.-Casa constructora: Rogent, 72

arnb la tes dese:muele e g pldantent el catarro
bronquial, arenad tres segadas al dia

IMPOWNTISSIMA

Pelils loncis

Si voten laborar per a vosaltres mateixos, protegin en tot la indústria nacional

NO Hl HA TOS QUE RESISTE/XI

F

ELS ARTICLES CONFECCIONATS

Exposició als aparadors d'articles de gran reclam
GRAN ASSORTIT EN CATIFES I MANTES PER A COTXE
Primera fàbrica a EspanYa de curtits i tintoreria de pells fines

Nona clames d'angles, francés, alemany

ES EL CALMMIT MSTANDNI
de l'Oprsssin de pit, dels accessos d'Asma, etc.

ES EL RHO MES INDICAT

DESCOMPTE

?tenis per la ¡liada de Sant (long

I mes: 15 l'ensotes
3 meso.: 40 peguen

Dr. BREMON

del Mal de Cali, de las Ronqueras, deis Romaditos,
dele Refredats, de les Bronquitis, etc.
1.5

1

EN

o

DE

DESCOMPTE

L'hirern entera no alta arahat.

R.ONYONS

A LA BOCA
ES EL PBESFRVATIU

,

--Aneo a l'estranger per
madre en rdlomal
Icam? No puct
--Luid a l'Academia

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres, S, A,
CENTRAL:

5 °I

Plop A 1102, 15, Telefons 1644 A t848 A u BARCELONA

no DE

Flap del Pi, iba
tianit de l'EsilhIE

PER A PRESENTS

3

